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Sammanfattning 
 
Trots global spridning av miso produceras den sällan på regionalt odlade grödor. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka möjligheterna att producera fermenterade bönpastor med 

shinshu miso-karaktär på gula ärtor och korngryn. Metoden som använts i studien var 

litteraturstudie utförd på fyra vetenskapliga artiklar. De veteskapliga artiklarna hämtades från 

en databas med inriktning på måltidskunskap.  

 

Fermentering på andra grödor än de som vanligtvis används vid misoproduktion sker med 

goda resultat. Fermenteringstiden är avgörande för den karaktäristiska smak och 

färgkaraktären i miso. Gula ärtor och korngryn har ett likvärdigt näringsinnehåll med 

sojaböna och ris. Kort fermenteringstid ger ljus shiro miso med hög sötma, lång 

fermenteringstid ger mörkbrun shinshu miso med mustigare smak. 

 

Teoretisk sett borde det vara möjligt att producera långtidsfermeterade bönpastor av shinshu 

miso-karaktär på gula ärtor och korngryn då de har samma näringsinnehåll som sojaböna och 

ris. 

 

Nyckelord: fermentation, produktion, protein och sojaböna 
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1 Inledning  
Fermenterade sojaprodukter är en av grunderna i det japanska köket. Huruvida fermenterade 

produkter uppskattas är högst personligt såväl som geografiskt betingat. Den fermenterade 

sojabönspastan miso med sina rötter i Asien har spridit sig i samband med sushikulturens 

växande popularitet i västvärlden. Trots sin globala spridning produceras miso sällan på 

regionalt odlade grödor.  

 
 
2 Bakgrund  
 
2.1 Miso 
Fermentering av livsmedel ger upphov till nya produkter, produktionsmässigt ger 

fermentering längre hållbarhet samt är en god källa för umami (Caballero, 2003, s. 2351). I 

Kina har fermentering av sädesslag och baljväxter skett i över 2000 år (McGee, 2004). 

Buddistmunkar förde med sig metoden från Kina till Japan, där produkten kom att få namnet 

miso, mi betyder smak (McGee, 2004). Fermenterade sojaprodukter som sojasås och miso är 

mestadels regionalt isolerat till östra Asien och utgör en viktig grundpelare i det japanska 

köket (Jay, Loessner & Golden, 2005; Caballero, 2003, s. 2344). Miso används som soppbas, 

kryddning, marinering, pickling och på ett dussintal andra sätt (McGee, 2004).  

 

Fermenterade bönpastor förekommer även utanför Asien, i Israel fermenteras majs, vete, 

havre, sockerbetor eller banan tillsammans med avfettat sojamjöl, blandningen fermenteras 

sedan i 3 månader (Jay m.fl., 2005). Nordic Food Lab (2011) i Köpenhamn har producerat en 

fermenterad pasta på bovete och gula ärtor, resultatet är liknande shiro miso som är en ljus 

miso fermenterad under en veckas tid (Deshpande m.fl., 2000). Miso utförs i en mängd 

varianter i Japan, där shiro miso är den miso med kortast fermenteringstid, högst sötma och 

lägst salthalt (Deshpande m.fl., 2000.) Shinshu miso är miso som fermenteras i över 12 

månader, har högre salthalt samt mustigare smakkaraktär och mörkare färg (Deshpande m.fl., 

2000) 

 
2.2 Produktion 
Fermentering av miso sker i två steg där framställning av koji är det första steget, koji är ångat 

eller kokt spannmål till vilket jästsvampen Aspergillus oryzae (A. oryzae) tillsätts (McGee, 

2004). Koji är nödvändigt för att få igång denatureringen av proteinet i fermenteringen av 

miso (Caballero, 2003, s. 2362-2363). Fermenteringens första stadie sker ett par dagar i 
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grunda fat för att få en jämn tillväxt av jästsvampen A. oryzae som här bildar trådliknande 

hyfer vilket är svampens byggstenar som i sin tur producerar de enzymer som bryter ned 

kolhydrater och protein (McGee, 2004). Fermenteringsprocessens andra steg sker efter två 

dagar då blandningen av spannmål och A. oryzae är som mest potent tillsätts saltlag och kokta 

sojabönor (Deshpande m.fl., 2000). Färdigfermenterad miso tillförs för tillväxten av önskad 

mjölksyrekultur samt jäst (Deshpande m.fl., 2000). Saltlagen avbryter vidareutveckling av A. 

oryzae, men tillåter dess enzymer att fortsätta vara aktiva, denna syrefattiga och saltrika miljö 

är gynnsam för mikrober, salttoleranta mjölksyrabakterier och jäst (McGee, 2004). 

Blandningen lagras och fermenteras sedan i kärl från allt mellan en vecka till några år i 30-

38°C (McGee, 2004). När enzymerna från A. oryzae bryter ner proteinet i bönorna sker en 

enzymatisk brunfärgning och genom detta bildas välsmakande substanser (Caballero, 2003, s. 

2351; McGee, 2004). Denna enzymatiska reaktion kan jämföras med en maillardreaktion 

vilket är en komplex reaktion som sker när protein upphettas och faller isär, detta bidrar till 

uppkomsten av flera nya smakämnen (McGee, 2004).  

 
2.3 Råvaror  
Soja och ris är de grödor som vanligtvis används vid misoproduktion (McGee, 2004). 

Proteinhalten är viktig för att den önskvärda enzymatiska brunfärgningen ska ske vid 

fermentering (Caballero, 2003, s. 2362). Därför använder man sig av den proteinrika 

sojabönan vid produktion av miso (se tabell 1). Kolhydrater är i sin tur viktigt för att få igång 

tillväxten av A. oryzae i framställning av koji (Jay m.fl., 2005). Ris vilket har högt 

kolhydratinnehåll används därför vid koji framställningen (se tabell 1). Grödor med liknande 

proteininnehåll som sojaböna är t.ex. gula ärtor och flageoletböna (se tabell 1). Bovete och 

korn är exempel på grödor med liknande kolhydratinnehåll som ris (se tabell 1). 

 
Tabell 1. Näringsinnehållet på grödor med högt proteininnehåll och högt kolhydratinnehåll (United States Department of Agriculture, 2013) 

Råvara  proteininnehåll (%) kolhydratinnehåll (%) 

Bovete 13 71 

Flageoletböna 21 46 

Jordnöt 26 16 

Korngryn 10 78 

Ris 7 82 

Sojabönan   36 30 

Vignaböna 24 60 

Ärta  25 60 
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3 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna att producera fermenterade 

bönpastor av shinshu miso-karaktär på gula ärtor och korngryn. 

 
 
4 Metod och material  
Metoden som använts i uppsatsen är en litteraturstudie, vars mål är att svara på syftet utifrån 

en frågeställning (Bryman, 2011). Litteraturen diskuterades för att sedan ge förståelse för 

problemställningen (Bryman, 2011). Denna litteraturstudie är baserad på fyra olika 

vetenskapliga artiklar hämtade från en databas. 

 
4.1 Vetenskaplig insamling  
Artikelsökningarna har avgränsats och satts i ett ämnesområde (Patel och Davidson, 2011). 

Ämnesområdet som uppsatsen är kopplad till är måltidskunskap, därför har databasen FSTA 

(Food Science and Technology Abstracts®) valts. Uppsatsen utgick från fyra artiklar som 

behandlar långtidsfermentering av miso, produktion av miso på udda råvaror och en artikel 

vars syfte var att undersöka proteininnehållet i ärta. Artiklarna är publicerade i följande 

tidskrifter: International Journal of Food Sciences and Nutrition, Food Chemistry, Journal of 

Food Sciences and Agriculture och Zeitschrift Für Ernährungswissenschaft. Nyckelord är en 

benämning på de sökord som leder till att man hittar vetenskapliga artiklar till studien (Patel 

& Davidson, 2011). Sökorden som använts för att hitta artiklarna till denna uppsats är: 

produce, fermentation, miso, flavour, peas, protein, carbohydrates, fermented foods och 

yellow peas. 

 
4.2 Inklutionskriterier för den vetenskapliga informationen  

● De vetenskapliga artiklarna skulle innehålla utvalada nyckelord. 

● De vetenskapliga artiklarna skulle innehålla relevant fakta till syftet. 

● De vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade i vetenskaplig tidskrift som har 

impact factor. 

 
4.3 Exklutionskriterier för den vetenskapliga informationen 

● De vetenskapliga artiklar som ej var engelskspråkiga 

● De vetenskapliga artiklar som ej var i fulltext.  
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4.4 Urval  
Har det bedrivits mycket forskning på det valda ämnet ska de vetenskapliga artiklarna ha 

genomgått en urvalsprocess enligt Patel och Davidson (2011). Urvalsprocessen har 

dokumenterats på sökmatriserna (se bilaga 1). Första steget i processen var att rubrikerna i 

sökresultaten granskades och sållades efter givna kriterier. I de artiklarna med rubriksättning 

av intresse, lästes sammanfattningarna. De artiklar vars sammanfattning var av intresse lästes 

och utifrån det valdes de artiklar som var av mest relevans för att få fram svar på syftet.  

 
4.5 Dataanalys  
I en analys av de vetenskapliga artiklarna använda i studien skall det göras en egen 

sammanfattning av de valda artiklarna (Patel & Davidson, 2011). Utvalda artiklar lästes 

igenom och analyserades, därefter sammanfattades och bearbetades informationen. 

Sammanfattningen fördes sedan in i artikelmatriser. Artikelmatriserna kategoriserar 

artiklarnas innehåll under fyra rubriker: syfte, metod, resultat och diskussion/konklusion (se 

bilaga 2). 

 
 
5 Resultat  
 
5.1 Miso 
I en undersökning kring misoproduktion på europeiskt odlade grödor görs koji på korn och A. 

oryzae, för att sedan producera miso på baljväxter odlade i Europa (Reis, 1993). Liknade 

projekt för produktion av miso på andra grödor klargörs i en studie där vignabönor och 

jordnötter fermenteras efter den traditionella metoden för framställning av miso (Tano-debrah 

& Gbeddy, 2004). Den miso som produceras i Reis (1993) studie blir ljusbruna bönpastor av 

shiro miso-karaktär. Det som skiljer sig är doft och smak när produkten produceras på ärta 

(pisum sativum) uppfattas mison som sötare av den sensoriska panelen (Reis, 1993). I 

Ogasawara, Yamada och Egis (2006) studie framställs klassisk långtidsfermenterad shinshu 

miso på ris och sojaböna. 

 
5.2 Produktion  
I Reis (1993) artikel sker misoproduktion med en fermenteringstid på 14 dagar, den korta 

fermenteringstiden ger en ljusbrun bönpasta av shiro miso-karaktär (Reis, 1993). Mugi miso 

som är japansk miso framställd på korn och sojabönor tillsätts för att få igång fermenteringens 

andra stadie (Reis, 1993). Fermentering sker på tre olika baljväxter där proteinhalten minskar 

med 50 % i samtliga produkter, pH-värdet sjunker under processen samt att glukoshalten ökar 
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(Reis, 1993). Test över protein- och glukoshalt samt pH-värde förs varannan dag (Reis, 1993). 

Den biokemiska processen samt de fysikaliska och funktionella egenskaperna ter sig likadant 

i de tre olika misoprodukterna producerade i Reis (1993) studie. Produkterna mottags väl av 

den sensoriska tespanelen i Reis (1993) studie.  

 

Fermentering gjord på jordnötter och vignabönor sker i Tano-debrahs m.fl.,( 2004) artikel 

under 60 dagar, proteinhalten stiger under de första 20 dagarna. Produkterna testats var tionde 

dag med olika metoder för att analysera dess fysikaliska och funktionella egenskaper (Tano-

debrah m.fl., 2004). Resultatet visar på att produkten har de rätta fysikaliska förutsättningarna 

för att användas som miso samt att den mottags positivt av den sensoriska testpanelen (Tano-

debrah m.fl., 2004). 

 

Vikten av fermenteringstid för smakutvecklingen i miso fastställs i Ogasawaras m.fl. (2006) 

studie med fokus på att undersöka de bidragande nyckelfaktorerna till den karaktäristiska 

smaken av långtidsfermenterad miso. Bönpastan analyseras under flera steg i 

fermenteringsprocessen, 10 dagar, 3, 5, 11, 15 & 20 månader. I produktionen av miso är 

enzymerna från koji grundläggande för utveckling av peptider, aminosyror och socker 

(Ogasawara m.fl., 2006). Under den 20 månader långa fermenteringsprocessens fem första 

månader sker förändring i socker- och proteinhalt (Ogasawara m.fl., 2006). Utvecklingen av 

peptider sker genom enzymatisk nedbrytning av proteinkedjorna, nedbrytningen avstannar 

efter tre till fem månader, därefter påbörjas den enzymatiska maillardreaktionen. 

Maillardreaktionen vilken är avgörande för såväl smak som färg blir markant märkbar först 

efter 11 månader, vidare fermentering utvecklar karaktären ytterligare (Ogasawara m.fl., 

2006). 

 
5.3 Råvaror 
I Vidal-Valverdes m.fl., (2003) studie jämförs proteininnehållet på 18 olika underarter av ärta 

(pisum sativum, gröna och gula ärtor). Ärtorna har ett proteininnehåll vars spann ligger 

mellan 25-31%, det framgår att storlek, form och färg på underarterna inte påverkar ärtans 

proteininnehåll (Vidal-Valverde m.fl., 2003). Av de 18 underarter som undersöks i artikeln 

utmärker sig underarterna Fride samt P-15 med extra högt proteininnehåll (Vidal-Valverde 

m.fl., 2003). Miso producerad i Reis (1993) studie utförs i tre varianter på antingen gröna 

ärtor, flageoletbönor samt sojabönor. I den artikel som behandlar långtidsfermentering av 
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miso förs studien på klassisk sojabönsmiso (Ogasawara m.fl., 2006). I Tano-debrah m.fl., 

(2004) studie producerade man miso på vignabönor, jordnötter och ris. 

 
 
6 Diskussion  
 
6.1 Resultatdiskussion  
 
6.1.1 Miso 
Studier på misoliknande produkter producerade på andra grödor än soja och ris samt att de på 

Nordic Food Lab (2011) i Köpenhamn såväl som i Israel produceras fermenterade 

sojabönspastor av misokaraktär (Jay m fl., 2005; Tano-debrah m.fl., 2004; Reis, 1993). Detta 

visar på att det finns en spridning av metoden att producera miso, samt att det experimenteras 

på vilka råvaror som kan användas. Den miso producerad i Reis (1993) artikel samt den 

producerad på Nordic Food Lab (2011) ger bönpastor av shiro miso-karaktär, vilket beror på 

den korta fermenteringstiden. I de studier där misoprodukter producerats är Ogasawaras m.fl.( 

2006) studie ensam om att producera en shinshu miso, samt att producera miso på de båda 

traditionella råvarorna ris och sojaböna. 

 
6.1.2 Produktion  
I Reis (1993) artikel ges bönpastor av ljus shiro miso karaktär, vilket är resultat av den korta 

fermenteringstiden. McGee (2004) belyser vikten för fermenteringstiden gällande enzymatisk 

brunfärgning som i sin tur ger upphov till nya smakämnen. Tidsaspekten gällande utveckling 

av nya smakämnen är även resultatet av Ogasawaras m.fl. (2006) artikel där de poängterar att 

den karaktäristiska smaken samt färg i miso framträder efter en längre tids fermentering. 

Något som skiljer sig i den biokemiska processen i Reis (1993) artikel från Tano-debrahs 

m.fl., (2004) studie är att proteinhalten sjunker till hälften istället för att stiga. De båda 

studierna visar att den fermenterade slutprodukten mottogs positivt av den sensoriska panelen 

samt har de rätta fysikaliska förutsättningarna för miso (Tano-debrah m.fl., 2004; Reis, 1993). 

I samtliga studier där bönpastor producerats har detta skett enligt traditionell 

produktionsmetod för miso (McGee, 2004). 

 
6.1.3 Råvaror 
Gemensamt för alla studier och försök där miso har producerats på andra grödor än sojaböna 

är att de har använt sig av en råvara med högt proteininnehåll (se Tabell 1). Detta beror på att 

proteininnehållet är viktigt vid fermentering av bönpastor för att få önskvärd enzymatisk 
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brunfärgning (Caballero, 2003, s. 2362). I de studier där man använt sig av korngryn och 

bovete istället för ris vid producering av koji är det på grund av att de är rika på kolhydrater 

(se Tabell 1). Råvarans kolhydrathalt är viktig för att få igång tillväxten av A. oryzae vid 

kojiproduktion (Jay m.fl., 2005). I Reis (1993) artikel produceras miso på ärta, det 

framkommer dock inte vilken underart man använt sig av. Val av ärta bör inte ha någon större 

inverkan på slutresultatet av produkten då det framkommer i Vidal-Valverdes m.fl. (2003) 

artikel att dessa ärter har ett likvärdigt proteininnehåll. Det borde däremot vara till fördel att 

använda sig av den gula ärtan P-15 då dess proteininnehåll är närmast sojabönans (Vidal-

Valverdes m.fl., 2003) 

 
6.2 Metod- och materialdiskussion  
Studiens största motgång har varit den bristfälliga tillgången på engelskspråkiga artiklar då 

största delen av den forskning gjord på området är skriven på diverse östasiatiska språk som 

är utanför författarnas språkliga kunskapsområde. Den vetenskapliga tyngden blev på så sätt 

något lägre. 

 

Litteraturstudier är mindre lämpliga till att svara på det givna syftet, då syftet är av mer 

praktiskt karaktär. Denna uppsats kan ses som ett förarbete till vidare vetenskaplig 

undersökning. 

 

För att förenkla läsningen av den funna litteraturen har denna skrivits ut och lästs i 

pappersform, då text på dataskärm är svårare att tyda. Insamlad data har summerats i 

artikelmatriser vilket förenklar skrivandet av resultat, men kan öka chansen för misstolkning 

och omskrivning utifrån originaltexten. 

 
 
7 Slutsats  
Fermentering av andra grödor än soja och ris har gjorts med goda resultat. För att miso ska 

utveckla sin karaktäristiska smak och färg bör fermentering ske i minst 11 månader. Teoretisk 

sett borde det vara möjligt att producera bönpastor av shinshu miso-karaktär på gula ärtor och 

korngryn då de har liknande näringsinnehåll som sojaböna och ris. 

 

Förslag på vidare forskning är att i praktiken framställa fermenterade bönpastor av 

misokaraktär på gula ärtor och korngryn samt att genom sensoriska, fysikaliska och kemiska 

tester jämföra slutprodukten med klassisk långtidsfermenterad shinshu miso. 
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Sökmatris 
 

Datum Databas Sökord Antal 
ref. 

Kombi-
nation 

Antal 
referenser i 
kombination 

Antal 
lästa 

abstract 

Antal 
lästa 

artiklar 

Använda 
artiklar 

1/22/2010 FSTA 1. fermentation 42815 1+2+3 33    

1/24/2013    1+2 490    

  2. aspergillus 
oryzae 

1599 2+3 68    

  3. miso 755 3     

  4. koji 1101 1 484    

    3+4 171    

  5. produce  1+3+5 12 2 1 1 

  6. manufacture  1+3+6 14    

1/23/2013  7. making  2+3+7 6    

    3+14+7     

  8. 
manufacturing 

 2+3+8     

  9. Processing  1+3+9     

  10. spores  1+2+10 22 1   

    3+9 46 2 1  

  11. rice  2+3+11     

  12. koji  2+11+12 112    

  13.grain  1+3+13     

    1+13 833    

    2+13 49  1  

  14.soybean  1+13+14 25    

1/24/2013    1+4+14 89    

  15. creating  3+13+15     

  16. barley  1+3+16 12 1   

  17. paste  1+13+17 12 1   

    3+13+17     

  18. process  3+18     
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Datum Databas Sökord Antal 
ref. 

Kombi-
nation 

Antal 
referenser i 
kombination 

Antal 
lästa 

abstract 

Antal 
lästa 

artiklar 

Använda 
artiklar 

1/24/2013  19. flavour  19+3 114 1 1 1 

  20. science       

  21. cereal  21+20+1 453 1   

    21+1+3 25    

    1+21 1852    

    1+17+21 34 1   

  22. beans  22+3 21    

  23. fermented 
foods 

 23+21+12     

         

1/31/2013  24. bean  24+17+1 13    

  25. mold  25+24+17 1    

    24+24+2     

  26. ogiri   29    

  27. fungus  27+25+24 0    

1/2/2013  28. tauco  7     

  29. Legumes  29+23 529    

    29+23+19 60 4   

  30. common 
beans 

 30+23 48    

  31. sensory  31+19+3     

2/2/2013  32. 
microbiology 

 32+3 37 3   

  33.umami  33+3  3   

    33+32+23 1    

  34. 
biochemistry 

 34+3 40    

    34+1 171    

    34+1+14 16    

    34+18+14 81 1   

  35. Maillard  35+3+23 1    
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    35+3+19 1    

    35+3 7    

2/2/2013  36. Protein  36+3 156    

  37.Microbiology 
and 
biochemistry 

 37+3 0    

  38. 
Microbiology 

 38+3 37    

  39. "miso 
varieties" 

  10    

  40. 
biochemistry 

 40+3     

  41. maillard 
reaction 

 41+3+36 1    

    41+36+1 10    

  42. "Pearl 
barley" 

67      

    42+1 3    

  43. 
Carbohydrates 

 43+42+36 3 1   

  44. "Yellow 
pea" 

 44+36+43 2   1 

  45. peas  3+23+45 3 3 1 1 
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Bilaga 2 
Artikelmatris 
 

Tano-debrah, K, & Gbeddy, D (2004). Processing of a cowpea-groundnut blend into a miso-

like product. International Journal Of Food Sciences And Nutrition. 55, 3, pp. 207-214 
Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 

Syftet med artikeln är att 
undersöka fermenterings 
möjligheterna av lokalt 
odlade vignabönor och 
jordötter till en 
misoliknade produkt 
samt att avgöra 
produktens egenskaper i 
de olika stegen i 
processen. 

En miso liknade produkt 
har producerats av lokala 
vignabönor och 
jordnötter, produkten har 
gjorts efter traditonel 
metod för 
misoproduktion. 
Produkten har 
fermenterats under 60 
dagar. Under 
fermenteringstiden testas 
produkten med 10 dagars 
mellanrum med olika 
metoder för att kunna få 
fram dess fysikaliska och 
funktionella egenskaper. 
Hedoniskt - sensoriskt 
test har gjorts på 
produkten för att dess 
acceptans hos den lokala 
befolkningen. 

En tydlig ökning av fri 
aminokväve och totalt 
lösligt kväve samt 
protein har skett. 
Vattenhalten ökade 
under de 10 första 
dagarna men sjönk 
sedan. Resultatet visar att 
pH-värdet har sjunkit 
under produktionstiden. 
Resultat på de fysikaliska 
egenskaperna 
presenteras. 

Ökningen av 
aminokväve och lösligt 
kväve visar på att 
nedbrytning av protein 
har skett. Ökningen av 
protein visar på att 
ökning av mikrobiell 
biomassa. Vatten 
mängdens minskning 
visar på att ökning av 
mikrobiell aktivitet. 
Ökningen av syra mängd 
visar på att bakterier har 
producerat mjölksyror av 
kolhydrater vilket ger en 
sänkning av pH-värdet. 
Produktens fysikaliska 
egenskaper visar sig vara 
likvärdig miso. Den 
sensoriska analysen visar 
att produkten är 
acceptabel som sopp bas. 
Artikeln visar att 
fermentation av 
vignabönor och 
jordnötter är av sensorisk 
samt fysikalisk 
acceptans. 
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Reis, J (1993). Miso from peas (Pisum sativum) and beans (Phaseolus vulgaris) of domestic 

origin Fermented foods from agricultural Products in Europe. II, Zeitschrift Für 

Ernährungswissenschaft. 32, pp. 237-241 
Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 

Syftet med artikeln är att 
undersöka möjligheten 
att använda europeiskt 
odlade ärtor och bönor 
som substitut för de 
traditionella grödorna i 
produktionen av 
misoprodukter. 

Shiro miso produceras 
med koji utförd på korn. 
Europeiska gröna ärtor 
och flageoletbönor samt 
amerikanska sojabönor 
användes för att 
producera tre olika shiro 
miso varianter. 
Sensoriska samt 
fysikaliska tester 
utfördes. 

Resultatet gav tre 
ljusbruna bönpastor med 
shiro miso-karaktär. 
Misoprodukterna togs 
emot väl av den 
sensoriska panelen. 

De båda grödorna 
fungerade som substitut 
för sojabönan. 

 

 

Vidal-Valverde, C; Frias, J; Hernandez, A; Martin-Alvarez, P; Sierra, I; Rodriguez, C; 

Blazquez, I & Vicente, G (2003). Assessment of nutritional compounds and antinutritional 

factors in pea (Pisumsativum) seeds. Journal Of The Science Of Food And Agriculture. 83, 4, 

pp. 298-306 
Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 

Syftet med uppsatsen är 
att undersöka de olika 
proteinsorterna i ärta. 

18 torkade ärtor har 
analyserats med ett flertal 
tester. 

Detaljerat näringsinnehåll 
på samtliga ärtor 
presenteras. 

Ärtorna skiljer sig i 
näringssynpunkt. 

 

 

Ogasawara, M; Yamada, Y & Egi, M (2006). Taste enhancer from the long-term ripening of 

miso (soybean paste). Food Chemistry. 99, 4, pp. 736-741 
Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Studien undersöker 
nyckelfaktorerna för den 
karaktäristiska smaken 
av långtidsfermenterad 
miso. 

Miso analyseras under 
flera steg i 
fermenteringsprocessen, 10 
dagar,  
3, 5,11,15 & 20 månader. 

Resultat visar på att 
maillardreaktionen 
vilket blir markant 
märkbar efter 11 
månader är avgörande 
för utvecklandet av den 
karaktäristiska smaken i 
miso. 

Långtidsfermentering är 
avgörande för den 
karaktäristiska 
smakutvecklingen av 
miso. 

 


