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Sammanfattning 
 

Enligt modellen för Robert J. Harringtons sensoriska pyramid finns det tre faktorer att ta 

hänsyn till beträffande mat och dryck i kombination. Dessa innefattar grundsmakernas 

påverkan, texturens roll samt betydelsen av flavours.  

 

Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt i Harringtons sensoriska pyramid, undersöka 

betydelsen av grundsmaker, munkänsla och flavours, vid mat- och dryckeskombinationer med 

te.  

 

Metoden som tillämpas i föreliggande uppsats är en litteraturstudie med utgångspunkt i fyra 

vetenskapliga artiklar. Två av fyra artiklar berör teets egenskaper. De andra två behandlar mat 

och dryck i kombination. 

 

Genom att redogöra för grundsmaker, munkänsla och flavours visar resultatet att en 

kombination mellan mat och te inte kan byggas på samma grunder som en kombination med 

mat och vin. Detta på grund av att dryckernas egenskaper skiljer sig åt väsentligt och därför 

inte kan behandlas på samma sätt i en kombination. 

 

Skillnader mellan te och vin påvisas i diskussionen för att ge en ökad förståelse för hur ett te 

kan kombineras med mat. Slutsatsen tyder på att grundsmaker, munkänsla och flavours har 

varierande betydelse beroende på dryckens egenskaper. 

 

Nyckelord: aromer; flavours; grundsmaker; munkänsla; te 
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Inledning 
Mat och vin i kombination har intresserat människor världen över i alla tider och jakten på 

kreativa kombinationer tycks aldrig ta slut. Även intresset för nya drycker att kombinera med 

mat växer fram, en av dessa är te. Denna mångsidiga dryck har länge druckits till mat i Japan 

och Kina, och anses vara ett utmärkt alkoholfritt alternativ som dessutom är trendigt och allt 

oftare dyker upp på restauranger i kombination med mat. Frågan är, vad bör man tänka på för 

att kombinera te med mat? 

 

 

Bakgrund 
Forskning kring mat- och dryckeskombinationer med te har visat sig vara begränsad. Av den 

anledningen kommer bakgrunden främst att behandla kombinationer av mat och vin, men 

även ett fåtal kombinationer av mat och te, för att försöka finna eventuella likheter. 

Bakgrunden är konstruerad utifrån Harringtons (2007) sensoriska pyramid, som bygger på de 

tre vanligaste metoderna för att kombinera mat och vin. Bottenskiktet i denna tredelade 

pyramid behandlar grundsmaker, vilka enligt Harrington (2007) utgör den nödvändiga basen i 

mat- och vinkombinationer. Steg två i den sensoriska pyramiden berör kombinationer som 

bygger på munkänslan och i toppen av pyramiden placeras flavours, som enligt Harrington 

(2007) är den sista delen att ta hänsyn till när grundsmakerna och munkänslan väl 

harmonierar.  

 

Grundsmaker  
Smaklökarna kan uppfatta och identifiera fem grundsmaker: sötma, syra, sälta, beska och 

umami (Jackson, 2009). Intensiteten på grundsmakerna kan mätas vetenskapligt, och 

majoriteten är överens om resultatet (Goldstein & Goldstein, 2006). Ett exempel ges av 

Jamais (2001), som menar att vi är eniga om att en citron är syrlig och att honung är sött.  

 

Grundsmakerna finns naturligt i både blå och gröna druvor genom beska bitteroljor som finns 

i skalet och kärnorna, samt genom socker och fruktsyra i fruktköttet. Av den anledningen 

finns även grundsmaker i det färdiga vinet (WSET, 2011). Tebladet innehåller främst 

polyfenoler och aromämnen (Bjerke & Mauris, 2008). Grundsmakerna utgör enligt Dolk och 

Forslin (2006), basen för att skapa en balanserad och lyckad kombination mellan mat och vin. 

Även Harrington (2007) menar att det är grundsmakerna som utgör grundförutsättningen för 
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en balanserad kombination. Harrington (2007) menar även att det främst är sötman och syran i 

vinet som lägger grunden för, och skall vägas mot matens grundsmaker. 

 

Jancis Robinson (2006 s. 278), Master of Wine, gör en tydlig redogörelse i The Oxford 

Companion to Wine för de bevisade effekterna av hur grundsmakerna interagerar med 

varandra. Mat med hög syra minskar uppfattningen av syrlighet i vin, vilket resulterar i att 

vinet upplevs som fylligare och mjukare. Robinson (2006 s. 278) menar vidare att om vinet 

har en viss sötma så kommer känslan av sötma i vinet att öka i kombination med syrlig mat. 

Om rätten istället domineras av bitterhet, sötma eller umami kommer upplevelsen av bitterhet 

i vinet att öka (Robinson, 2006 s. 278). Bitterhet och strävhet i vinet kan reduceras genom att 

använda riklig mängd med sälta i maten. Strävheten i vinet kan också dämpas om rätten är 

mycket syrlig eller fet (Robinson, 2006 s. 278). Upplevelsen av strävhet i vinet förhöjs av mat 

som är söt eller kryddig. Sötma i maten gör att vinets fruktighet och sötma reduceras, och 

vinet kommer att upplevas som syrligare och mer alkoholstarkt (Robinson, 2006 s. 278). Ett 

varnade exempel på grundsmakskombinationer ges av Jackson (2009) som hävdar att ett vin 

med hög alkoholstyrka kan ge en oönskad effekt av ökad hetta i maten, på samma sätt som 

sötman i en dessert kan öka uppfattningen av syrligheten i vinet, och därför leda till en dålig 

kombination. 

 

Munkänsla  
Munkänsla i vin innefattar, enligt Jackson (2009), den sammanslagna upplevelsen av strävhet, 

alkoholhetta, viskositet, kropp och temperatur. Kroppen i ett vin påverkas enligt Jackson 

(2009) av faktorer som socker- och alkoholhalt. Enligt WSET (2011) är det inte bara en faktor 

som spelar in, utan munkänslan beskrivs som ett helhetsintryck skapat mellan många olika 

komponenter. Exempel som påverkar munkänslan i vinet är alkohol, socker, tannin och 

fruktextrakt. I WSET (2011) förklaras att hög syra i ett vin kan göra att munkänslan uppfattas 

som lättare, medan ett vin med hög alkoholhalt, mogna tanniner och intensiva smaker 

påverkar munkänslan så att vinet upplevs fylligare. Robinson (2006 s. 696) beskriver ordet 

textur som en kombination av strävhet, kropp, viskositet, bitterhet och syrlighet. Det 

komplexa samspelet mellan vinets komponenter gör att det finns ett begränsat antal studier 

om textur (Robinson, 2006 s. 696). Texturer beskrivs ofta genom att göra liknelser med olika 

material, till exempel silke, sammet, eller genom att göra jämförelser med textur i mat, till 

exempel grynig eller len (Robinson, 2006 s. 696). Begreppet munkänsla kommer i 
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fortsättningen av arbetet att användas som ett samlingsord som innefattar textur och fyllighet. 

Grundsmaker och flavours behandlas separat. 

 

I en kombination med mat och te, hävdar Bjerke och Mauris (2008), att det är viktigt att ta 

hänsyn till rättens munkänsla, och att denna bör balanseras mot ett te av liknande intensitet 

och textur. Bjerke och Mauris (2008) menar även att en kombination mellan mat och te är 

enkel att lyckas med. I värsta fall kan det valda teets smakegenskaper gå förlorade om rätten 

är för dominant (Bjerke & Mauris, 2008). En indelning görs av olika typer av te, på basis av 

hur fylliga de upplevs (Dornenburg & Page, 2006). De skiljer på olika kategorier vilka 

innefattar grönt te (inte oxiderat), oolong-te (delvis oxiderat) samt svart te (helt oxiderat). 

Grönt te upplevs, enligt Dornenburg och Page (2006), som ett te med lätt munkänsla som kan 

liknas med lätta och aromatiska viner på sauvignon blanc. Oolong-te beskrivs som ett 

medelfylligt te som jämförs med vin gjort på druvan chardonnay eller pinot noir. Slutligen 

liknas svarta teer med ett fylligt rött vin gjort på cabernet sauvignon eller syrah.  

 

Dornenburg och Page (2006) menar att ett sätt för att nå en smakfull kombination mellan mat 

och te är att ta hänsyn till teets, respektive matens textur och fyllighet. Genom att spegla dessa 

skapas balans (Dornenburg & Page, 2006). Svart te eller ett rökt lapsang souchong upplevs 

ofta som ett fylligt te, som kan stå upp mot mustiga och kryddiga rätter (Bjerke & Mauris, 

2008). 

 

Flavours  
Ordet flavours används för att bestämma den komplexa variationen av smaker som skiljer all 

mat och allt vin ifrån varandra (Rosengarten, 1989). Flavours är resultatet av en retronasal 

process som uppstår när aromer plockas upp i gommen och transporteras upp till näshålan där 

de uppfattas som smaker (flavours). Jackson (2009) förklarar att grundsmakerna uppfattas av 

receptorer på tungan, och på så sätt skiljer sig från flavours. Rosengarten (1989) menar 

emellertid att det som oftast beskrivs som flavours egentligen är aromer. Receptorerna på 

tungan kan nämligen inte uppfatta smaker som fruktighet, örtighet och liknande. Rosengarten 

(1989) hävdar att det är interaktionen mellan näsa och smaksinne som gör det möjligt för oss 

att identifiera dessa specifika egenskaper i mat och dryck. Både Jackson (2009) samt 

Dornenburg och Page (2006) hävdar att den centrala punkten för en lyckad mat- och 

dryckeskombination är att skapa harmoni mellan flavours utifrån dess intensitet. Jackson 
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(2009) menar att det i teorin är relativt lätt att förstå hur smakintensitet bör balanseras, men att 

det i praktiken lätt kan uppstå problem eftersom det inte finns några givna regler för att 

bestämma eller analysera smakintensitet. Det engelska ordet flavours kommer i arbetet att 

användas som ett beskrivande ord för de aromer vi upplever retronasalt, och uppfattar som 

smaker.  

 

Enligt Dornenburg och Page (2006) finns det två val i fråga om mat- och 

dryckeskombinationer utifrån flavours: att kontrastera eller att spegla dessa. I en spegling 

arbetar man med mat och dryck som har liknande egenskaper för att skapa balans. Ett 

kinesiskt pu-er-te beskrivs av Bjerke och Mauris (2008) som ett te med jordig karaktär, som 

antingen kan speglas med liknande robusta och fylliga rätter, till exempel i kombination med 

lagrade ostar eller rökta råvaror. Man kan också välja att kontrastera den jordiga smaken med 

söta och fruktiga tillbehör (Bjerke & Mauris, 2008). En verkningsfull kombination kan 

uppnås genom att kontrastera flavours (Jamais, 2001).  

 

Bjerke och Mauris (2008) rekommenderar japanska gröna teer med lätt kropp i kombination 

med rå, samt kokt fisk. Det japanska sencha-teet, beskrivs av Bjerke och Mauris (2008), som 

ett te med algiga toner, vilka anses lyfta fram fisksmaken i sashimi och sushi. De kinesiska 

gröna teerna med en mer rostad karaktär anses enligt Bjerke och Mauris (2008) bättre 

lämpade i kombination med stekt och mer tillagad mat. Dornenburg och Page (2006) 

exemplifierar hur ett blommigt jasmin-te med sin lätta kropp och aromatiska karaktär kan 

förhöja, mildra och möta en mustig och kryddig rätt, på grund av sin kraftiga arom. En 

kombination kan enligt Harrington (2007) göras mer intressant och komplex med flavours i 

åtanke. Av den anledningen placerar han flavours i toppen av sin sensoriska pyramid. Vidare 

menar Harrington (2007) att flavours inte nödvändigtvis är den avgörande faktorn för en 

lyckad mat- och dryckeskombination, det är snarare den sista delen att ta hänsyn till när 

grundsmakerna och texturerna väl harmonierar. 

 

Även Dolk och Forslin (2006) hävdar att det krävs balans mellan grundsmakerna i maten och 

vinet, men att en spegling eller kontrastering med flavours kan bidra med det lilla extra till 

helhetsupplevelsen. De är också överens med Harrington (2007) om att en kombination som 

grundats på flavours, inte behöver ha någon inverkan på huruvida kombinationen kommer att 

smaka balanserat eller ej (Dolk & Forslin, 2006). Någon som också ställer sig skeptisk till 

trovärdigheten kring begreppet flavours är Jackson (2009), eftersom dess effekter och 
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påverkan på en kombination ej kan mätas utan endast är en fråga om subjektiva preferenser. 

Kombinationer som grundats på flavours ifrågasätts även av Goldstein och Goldstein (2006), 

som ställer sig skeptiska till dess relevans för en lyckad kombination. Därtill påstår Goldstein 

och Goldstein (2006) att de beskrivande orden för mat och dryck är många, men i själva 

verket har liten, eller över huvud taget ingen inverkan på vad som i slutändan skapar en bra 

kombination. 

 

Rosengarten (1989) hävdar motsatsen och påstår att mat och dryck med liknande eller 

kontrasterande flavours ligger till grund för en lyckad kombination. Tanken att spegla eller 

kontrastera flavours stöds ytterligare av Harrington (2007), som menar att det som skiljer en 

bra matchning från en exceptionell är om flavours har tagits med i beräkningen eller inte. 

Grundsmakerna och munkänslan måste dock balanseras innan en kombination med flavours 

kan göras (Harrington, 2007). 

 

 

Syfte 
Med utgångspunkt i Harringtons sensoriska pyramid, är syftet att undersöka betydelsen av 

grundsmaker, munkänsla och flavours, vid en mat- och dryckeskombination med te. 

 

 

Metod och material 
Följande studie har genomförts i form av en litteraturstudie med utgångspunkt i fyra 

vetenskapliga artiklar. Litteraturstudien utgår ifrån tidigare forskning, vilket Patel och 

Davidson (2003), beskriver som ett deduktivt förhållningssätt. Nedan följer en beskrivning 

över hur studiens material har samlats in och behandlats. 

 

Vetenskaplig insamling 
Ämnesområdet i föreliggande uppsats är måltidskunskap och värdskap. Databasen Food 

Science and Technology Abstract (FSTA) användes därmed mest frekvent, eftersom den 

riktar sig mot ämnesområdet. För att få en större mångfald i databassökningen användes också 

Summon. Studiens samtliga artiklar hittades i FSTA. Specifika sökord (Bilaga 1) valdes ut för 

att finna relevanta artiklar utifrån studiens frågeställning. 
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Inklusionskriterier 
Följande inklusionskriterier beskriver vilka krav artiklarna skulle uppfylla för att ingå i 

studien: 

• Artiklarna skulle finnas tillgängliga i fulltext. 

• Artiklarna skulle innehålla minst ett av de valda sökorden. 

• Artiklarna skulle vara på engelska. 

• Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000 och 2013 för att vara så aktuella 

som möjligt. 

• Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och publicerade i vetenskapliga 

tidsskrifter. 

 

Exklusionskriter 

Exklusionskriterier är de parametrar som avgör huruvida en artikel skall exkluderas eller ej, 

trots att den uppfyller inklusionskriterierna. Följande exklusionskriterier valdes ut: 

• Artiklar som berör te och hälsa. 

• Avgiftsbelagda artiklar. 

• Artiklar vars titel eller sammanfattning inte var av relevans för frågeställningen. 

 

Urval 
Artiklarna valdes utifrån ovan nämnda kriterier. De skulle vara så närliggande arbetets syfte 

som möjligt. Först lästes artiklarnas titel och nyckelord för att avgöra dess relevans. Därefter 

lästes sammanfattningen för att avgöra huruvida hela artikeln skulle läsas eller ej. De artiklar 

som efter genomläsning inte bedömdes relevanta för arbetets syfte uteslöts. Artiklar som 

berört te och flavours har varit av stor relevans i urvalet. Artiklar som berörde kombinationer 

mellan mat och vin har likaså granskats för att avgöra dess relevans i förhållande till syftet. 

 

Dataanalys 
De artiklar som valts ut har granskats för att finna relevant information som kunde kopplas till 

frågeställningen, gällande hur en kombination med mat och te kan komponeras. Artiklarna har 

ofta berört mat och vin i kombination med förhoppning att kunna applicera dessa metoder på 

annan vald dryck. Artiklarna har sammanfattats i bifogade artikelmatriser (Bilaga 2). 
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Resultat 
I resultatet presenteras en sammanställning av de vetenskapliga artiklar som legat till grund 

för arbetet. Artiklarna har granskats i syfte att finna information om teets sensoriska 

egenskaper, samt betydelsen av grundsmaker, munkänsla och flavours för mat- och 

dryckeskombinationer. Eftersom forskning kring mat- och dryckeskombinationer med te 

visade sig vara ytterst begränsad kommer närliggande studier i ämnet att behandlas.  

 

Grundsmaker 
Beskrivande sensoriska analyser samt vetenskapliga analyser genomfördes av Alasalvar et al. 

(2012) i syftet att identifiera smakbärande komponenter samt aromämnen i sju svarta turkiska 

teer. Resultatet visade att tebladet innehöll vissa sockerarter, samt organiska syror och fria 

aminosyror. Nivån av dessa återfanns endast i liten mängd, vilket gjorde att sockerarterna och 

de organiska syrorna inte återspeglades i teets smak, i form av sötma eller syrlighet. Även Lee 

och Chambers (2007) visar på liknande resultat, där en kemisk analys identifierade ca 3-5% 

olika sockerarter i tebladen. Dessa hade dock mycket liten inverkan på teets smak men bidrog 

istället till en sötaktig arom i det gröna teet, som den sensoriska panelen associerade med 

blommiga aromer och söta frukter (Lee & Chambers, 2007). I studien beskrevs beska och 

strävhet i en del av de gröna teerna. Panelen upplevde egenskaperna som oönskade i grönt te 

(Lee & Chambers, 2007). 

 

Strävhet och bitterhet beskrevs av Alasalvar et al. (2012) i samtliga av de svarta teerna. 

Upplevelsen av strävhet och bitterhet var högre i de svarta teerna av låg kvalitet. Ovan 

nämnda egenskaper antas öka genom en hårdare rostning och mer finfördelade teblad 

(Alasalvar et al., 2012). 

  

Munkänsla 
Texturen och munkänslan i mat beror enligt Harrington och Hammond (2006) på vilken slags 

proteinkälla, mängd fett, och vilken tillagningsmetod som har använts. De övriga tillbehören 

på tallriken har likaså stor betydelse för upplevelsen av texturen och munkänslan. Harrington 

och Hammond (2006) gör gällande att en kraftig och intensiv rätt, innehållande många feta 

komponenter, i regel kräver ett kraftigt och fylligt vin för att kunna balanseras. Bland de 

organiska syrorna som hittades i de svarta teerna belyser Alasalvar et al. (2012) garvsyra, som 

i studien var den dominerande organiska syran i svart te. Därefter belyses theaflaviner och 
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thearubiner, vilka i samband med garvsyra tros vara anledningen till strävheten och beskan 

som ofta återfinns i svart te (Alasalvar et al., 2012). Begreppet strävhet förklaras av Lee och 

Chambers (2007), som en del av munkänslan i grönt te. Strävheten orsakas av en kombination 

av olika aminosyror och polyfenoler (Lee & Chambers, 2007). Analysen av grönt te visade 

även att koffein har en inverkan på strävheten och den upplevda beskan i teet. 

 

En tränad sensorisk panel har i Harrington och Hammonds (2006) studie bedömt munkänslan 

av tre röda viner och ett vitt vin, utifrån mängden tanniner, alkohol, ekkaraktär och fyllighet. 

Maträtternas munkänsla bedömdes utifrån dess fettinnehåll, smakintensitet och textur. Vin 

och mat provades först separat för att därefter kombineras. Vid varje kombination skulle 

panelen notera när en avvikelse skedde och antingen maten eller vinet tog över 

kombinationen. Panelen skulle även notera hur tanniner i vin och fettinnehållet i mat 

reagerade med varandra (Harrington & Hammond, 2006). Resultatet i Harrington och 

Hammonds (2006) undersökning tyder på att balans mellan textur och munkänsla i mat och 

vin, har stor inverkan på hur kombinationen uppfattas. När balans var upprättad och ingen 

part dominerade, uppfattades kombinationen som lyckad (Harrington & Hammond, 2006). 

Undersökningen visar även att balans mellan tanniner och fettinnehåll är av stor betydelse, 

men att spegling av den uppfattade munkänslan i mat och dryck, var av större betydelse för att 

uppnå ett lyckat resultat (Harrington & Hammond, 2006).  

 

Flavours 
Nygren, Gustafsson, Haglund, Johansson & Noble (2001) undersökte sensoriska reaktioner 

mellan vitt vin gjort på druvan chardonnay och hollandaisesås i kombination. Nygren et al. 

(2001) använde sig i studien av tre olika chardonnay-viner. Ett ekat, ett med tillsatt citronsyra 

samt ett oekat. Vinerna jämfördes mot två hollandaisesåser med olika innehåll av fett (15g, 

respektive 50g). Studien visade att hollandaisesås hade en stor effekt på intensiteten av de 

egenskaper som undersöktes. I studien förändrades smakerna av rostat och citrus i två av tre 

viner, efter avsmakning av sås. Effekten var enligt Nygren et al. (2001) svår att förklara 

eftersom båda tonerna uppstår genom en komplex kombination av volatila ämnen. Smaken av 

smör ökade i samtliga viner efter intag av sås, vilket kunde kopplas till en ökning av aromen 

diacetyl som har smak av smör. Aromen fanns i både såsen och samtliga viner (Nygren et al., 

2001). Hexanal samt (E)-2-hexanal är två aldehyder som Alasalvar et al. (2012) väljer att 

belysa eftersom de bidrar med den gröna och gräsiga aromen i svart te. Samma aldehyder 
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bidrar istället med en väldoftande, sötaktig och fruktig doft i oolong-te (Alasalvar et al., 

2012). Det är kombinationen av de olika ämnena i teet som ligger till grund för de unika och 

utmärkande egenskaperna för olika kvaliteter av te (Alasalvar et al., 2012). 

 

Syftet med Alasalvar et al. (2012) studie var att identifiera smakkomponenter och 

aromämnen, samt att definiera beskrivande ord för svarta teer. Alasalvar et al. (2012) hänvisar 

till tidigare studier där ca 600 olika aromämnen påvisats i te. Attributen som bedömdes i 

Alasalvar et al. (2012) analys innefattade: eftersmak, strävhet, bitterhet, karamell-aktig, 

floral/sött, grönt/gräsigt, maltighet, halm, rostat och sjögräs. Resultatet av den beskrivande 

sensoriska analysen visar att alla ovan nämnda beskrivande attribut, uppfattades i samtliga 

kvalitetsgrader av svart te, men i olika intensiteter (Alasalvar et al., 2012). Intensiteten av 

exempelvis maltighet visade sig vara på likvärdig nivå, oberoende av de olika teernas kvalitet. 

En märkbar skillnad för de mest högkvalitativa teerna var att intensiteten av gröna och gräsiga 

aromer, samt blommiga och söta aromer, var högre än i resterande tesorter (Alasalvar et al., 

2012).  

 

Lee och Chambers (2007) gjorde en liknande undersökning i syfte att undersöka, identifiera 

och skilja på olika aromer i grönt te. De ville även undersöka huruvida aromerna i ett te kunde 

kopplas till teets färgintensitet. En panel ägnade 1200 timmar åt sensoriska övningar (Lee & 

Chambers, 2007). Ett stort urval av produkter med smaker och aromer som kunde återfinnas i 

grönt te provsmakades i syftet att enklare kunna identifiera aromer och smakkomponenter i de 

olika gröna teerna. Bland annat provsmakades färska grönsaker, grönsaker som tillagats på 

olika sätt (kokta, grillade, ångade) samt rökta och rostade produkter, som nötter och tobak 

(Lee & Chambers, 2007). 120 timmar av den avsatta tiden ägnades åt sensoriska analyser av 

grönt te. I studien ingick 138 prover av grönt te från totalt nio olika länder. I den beskrivande 

sensoriska analysen blev panelen ombedd att identifiera och specificera smaker och aromer i 

de gröna te-proverna (Lee & Chambers, 2007). Panelen identifierade och enades om aromer 

som liknades med bland annat brysselkål, selleri, gröna ärtor, gröna örter, persilja samt 

sjögräs. Teer med dessa aromer beskrevs som mindre fylliga (Lee & Chambers, 2007). 

Sjögräs användes för att beskriva ca 30% av teerna. Lee och Chambers (2007) refererar till 

tidigare studier där ordet sjögräs används för att beskriva aromer som liknas med skaldjur, 

fisk och havsväxter. Aromämnet som orsakar dessa karaktärer är identifierad som ämnet 

dimethyl sulfid (Lee & Chambers, 2007). 
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I undersökningen av Lee och Chambers (2007) användes persilja som ett återkommande 

beskrivande ord. Ofta hittades persilja i kombination med fruktighet, blommighet, toner av 

citrusfrukter och parfym. Dessa karaktärer hittade panelen i ca 17% av teerna. Dessa teer 

upplevdes ha en sötaktig doft, som panelen starkt förknippade med söta frukter och blommor 

(Lee & Chambers, 2007). Andra aromer som identifierades i en stor del av de undersökta 

teerna associerades till aska, sot, nejlika, kryddpeppar, kanel, nötter, tobak, jord och löv. 

Panelen kopplade aromerna till rostade och rökta produkter, och beskrev teer med dessa 

aromer som fylliga. Färre än 10% av de gröna teerna hade enbart rostade, kryddiga eller rökta 

aromer (Lee & Chambers, 2007). I de fall där aromerna av kokt sparris och färsk spenat 

hittades, framkom det av resultatet att teet ändå beskrevs som fylligt, jordigt och mustigt (Lee 

& Chambers, 2007). Resultatet i ovan nämnda studie visar även att komplexiteten av dessa 

aromer varierade väsentligt mellan de olika te-proverna, beroende på dess kvalitet. I en del 

teer hittades endast en, eller ett fåtal karaktäristiska aromer, samtidigt som andra teer visade 

på betydligt större komplexitet av aromer (Lee & Chambers, 2007).  

 

I studien av Lee och Chambers (2007) undersöktes huruvida färgintensiteten på de gröna 

teerna kunde kopplas till specifika aromer. I teerna med låg färgintensitet beskrevs aromerna 

som örtiga, gräsiga samt blommiga och fruktiga. I teerna som hade en mörkare framtoning 

använde panelen fler kryddiga och jordiga aromer som nejlika och tobak i beskrivningarna 

(Lee & Chambers, 2007). Komplexiteten av aromämnen och smakkomponenter varierade 

mellan de olika svarta teerna i Alasalvar et al. (2012) studie. Av resultatet framgick att 

mängden aromämnen och smakkomponenter som identifierades stod i relation till teets 

kvalitet, där teer av lägre kvalitet hade färre aromämnen och smakkomponenter (Alasalvar et 

al., 2012). I den lägsta kvalitetsgraden återfanns totalt 38 ämnen, medan det identifierades 57 

ämnen i teet av den högsta kvaliteten. Skillnaderna tros vara ett resultat av bland annat 

plantans underart, geografiskt ursprung, ålder, odlingsförhållanden, olika 

processeringsmetoder samt vilka teblad som använts (Alasalvar et al., 2012). 

 

 

Diskussion 
Diskussionsavsnittet är uppdelat i resultatdiskussion samt metod- och materialdiskussion.  
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Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kommer materialet i bakgrunden att vägas mot artiklarna i resultatet, för 

att undersöka teets förutsättningar i en kombination med mat. Teets sensoriska egenskaper 

kommer att förklaras närmare, och eventuella problem som kan uppstå vid en kombination 

med te och mat diskuteras. 

 

Grundsmaker 
Grunden i Harringtons (2007) sensoriska pyramid behandlar grundsmaker, vilka utgör den 

nödvändiga basen i mat- och vinkombinationer. Grundsmakernas egenskaper och hur de 

interagerar med varandra förklaras tydligt av Robinson (2006 s. 278). Även Dolk och Forslin 

(2006) samt Harrington (2007) menar att grundsmakerna spelar den avgörande rollen för en 

lyckad kombination mellan mat och vin. Så länge grundsmakerna i maten och vinet 

harmonierar, upplevs kombinationen som välbalanserad och behaglig. Något som däremot 

inte nämns lika frekvent är hur grundsmakerna då även kan ligga till grund för ett 

misslyckande vid en kombination av mat och vin. Jackson (2009) ger exempel på hur en mat- 

och dryckeskombination, där grundsmakerna inte står i balans med varandra, resulterar i en 

klart osmaklig kombination med oönskade effekter som exempelvis ökad syra och bitterhet. 

Av detta kan slutsatsen dras att grundsmakerna är lösningen för en lyckad kombination, men 

de kan även orsaka problem när de inte balanseras. 

 

För att diskutera grundsmakernas betydelse i te, belyser Alasalvar et al. (2012) två 

smakkomponenter: theaflaviner och thearubiner, vilka i samband med garvsyra tros vara 

anledningen till beskan som ofta återfinns i svart te. Lee och Chambers (2007) menar likaså 

att det är en kombination av olika aminosyror, samt koffein som påverkar beskan i grönt te. 

 

Undersökningen av svarta teer som genomfördes av Alasalvar et al. (2012) visar att ett fåtal 

sockerarter, garvsyror och fria aminosyror finns i liten mängd i tebladet, men att dessa har 

ytterst liten inverkan på teets smak. Sockerarterna bidrar enligt Lee och Chambers (2007) till 

sötaktiga aromer till teet, snarare än en söt smak. Bjerke och Mauris (2008) menar att 

tebladets beståndsdelar främst är polyfenoler och aromämnen. Till skillnad från ett vin så 

innehar te därför inte några märkbara grundsmaker som sötma och syrlighet, vilka naturligt 

finns i druvor, och därför också i vinet.  
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Bjerke och Mauris (2008) menar att en kombination med mat och te är enklare att lyckas med 

än en kombination med mat och vin, eftersom man löper mindre risk att kombinationen blir 

helt fel. Man kan därmed anta att Bjerke och Mauris (2008) relaterar detta till avsaknaden av 

grundsmaker i teet, och att det därför blir enklare att kombinera, eftersom man undkommer 

risken för en eventuell obalans mellan grundsmakerna. Ett problem som uppstår är att det inte 

heller går att skapa en välbalanserad grundsmakskombination mellan mat och te. 

 

Munkänsla 
Steg två i Harringtons (2007) sensoriska pyramid utgörs av munkänsla och textur i maten och 

drycken, som nästa viktiga steg för att uppnå en balanserad kombination. Jackson (2009), 

samt Bjerke och Mauris (2008) instämmer med Harrington (2007) beträffande munkänslans 

viktiga roll. Det finns ett återkommande problem i att definiera vad textur och munkänsla 

betyder, eftersom olika författare menar olika saker. Begreppet munkänsla förklarar Robinson 

(2006 s. 696) som en kombination av syrlighet, viskositet, bitterhet och strävhet i vinet. 

Begreppet strävhet nämn av Alasalvar et al. (2012) som en egenskap i te. Lee och Chambers 

(2007) förklarar strävhet som en del av teets munkänsla. I WSET (2011) förklaras att det inte 

bara är en faktor som påverkar hur munkänslan upplevs, utan att det är ett helhetsintryck som 

skapas mellan många olika komponenter. Munkänsla och textur i vin beskrivs av Jackson 

(2009) som den sammanslagna upplevelsen av strävhet, alkoholhetta, sockerhalt och 

viskositet. I te finns varken märkbart socker eller alkohol (Alasalvar et al., 2012; Lee & 

Chambers, 2007). Balans mellan textur och munkänsla har enligt Harrington och Hammond 

(2006) mycket stor inverkan på hur kombinationer uppfattas. Temperatur spelar enligt 

Jackson (2009) en viktig roll för den upplevda munkänslan, och kan därför vara en viktig 

faktor att ta hänsyn till, eftersom te oftast serveras varmt. 

 

Munkänslan innefattar även teets smakintensitet, det vill säga hur mycket något smakar. 

Mängden smakkomponenter i te beror enligt Alasalvar et al. (2012) på flera faktorer, bland 

annat plantans underart, odlingsförhållanden, ålder, geografiskt ursprung, samt när tebladen 

skördats. I studien av Alasalvar et al. (2012) påvisas att svarta teer av hög kvalitet innehar fler 

smakkomponenter än ett te av lägre kvalitet. Skillnaderna tros vara ett resultat av olika 

processeringsmetoder och vilka teblad som använts. Även Lee och Chambers (2007) visar att 

de gröna teerna av högre kvalitet hade högre intensitet av aromer jämfört med de gröna teerna 

av lägre kvalitet. 
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Både Alasalvar et al. (2012), samt Lee och Chambers (2007) fann sockerarter och aminosyror 

i sina analyser. Dessa hade dock liten inverkan på teets smak, varpå en slutsats kan dras att 

grundsmakerna inte är av någon stor betydelse i te. Den grundsmak som återfanns i både 

grönt och svart te, var beska. Beskan var mest framträdande i teer av lägre kvalitet, och 

beskrevs som en oönskad egenskap (Lee & Chambers, 2007). Munkänslan i ett te utgörs 

enligt Alasalvar et al. (2012) samt Lee och Chambers (2007) av en viss strävhet. I vin utgörs 

munkänslan av en kombination av bland annat strävhet, alkohol, socker, och tannin (Jackson, 

2009; WSET, 2011). Endast strävhet kan antas vara av liten betydelse för helhetsupplevelsen 

av munkänslan. Detta kan utgöra ett problem i att balansera mat och te utifrån dess munkänsla 

och textur.  

 

Flavours 
Vad som finns kvar att diskutera är begreppet flavours, som Harrington (2007) placerar i 

toppen av den sensoriska pyramiden. Trovärdigheten kring mat- och dryckeskombinationer 

som grundas på flavours ifrågasätts av Jackson (2009), eftersom det inte finns några givna 

regler att följa. Jackson (2009) påstår att flavours endast är en fråga om subjektiva 

preferenser, och därför saknar trovärdighet. Goldstein och Goldstein (2006) menar likaså att 

hänsyn till flavours i slutändan inte är av någon relevans för en lyckad kombination.  

 

Vad som är viktigt att belysa är att tidigare studier kring flavours och dess betydelse i en mat- 

och dryckeskombination, utgår ifrån att det är vin som ska kombineras med mat. Med ett vin 

till maten finns möjligheten att göra en grundsmakskombination. Vin har även en utmärkande 

munkänsla som kan balanseras mot mat. I majoriteten av den litteratur som granskats i denna 

studie, anses både grundsmaker och munkänsla vara av större betydelse än flavours.  

 

Kombinationer av olika aromämnen utgör enligt Alasalvar et al. (2012) teets utmärkande 

karaktär och kvalitet. I Lee och Chambers (2007) studie identifierades aromer i gröna teer 

genom beskrivande sensoriska analyser. Intensiteten av aromerna stod i relation till teets 

kvalitet, och associerades med bland annat brysselkål, selleri, gröna ärtor, gröna örter, kokta 

gröna bönor, mint och persilja. Teer med dessa aromer beskrevs som mindre fylliga (Lee & 

Chambers, 2007). Resultatet visade dock att de teer som hade aromer av spenat och sparris 

gjorde att teet uppfattades som mustigt, och beskrevs därför som ett fylligt te med jordig 

karaktär. Ett lapsang souchong-te beskrivs av Bjerke och Mauris (2008) som ett fylligt te. Lee 

och Chambers (2007) visar i sin studie att teer som beskrevs med aromerna aska, sot, bruna 
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kryddor, rostade nötter, tobak, jord och löv, uppfattades som fylliga. Av detta kan en slutsats 

dras att flavours påverkar teets upplevda fyllighet.  

 

Reaktioner mellan hollandaisesås och chardonnayvin undersöktes av Nygren et al. (2001). 

Resultatet visade att smaken av smör ökade i vinet efter intag av sås. Detta kunde kopplas till 

en ökning av aromen diacetyl, som har smak av smör. Aromen fanns i både såsen och de olika 

vinerna, och ledde därför till en ökad smak av smör. Det japanska gröna sencha-teet beskrivs 

av Bjerke och Mauris (2008) som ett te med algiga aromer. Teet påstås lyfta fram fisksmaken 

i sashimi och sushi (Bjerke & Mauris, 2008). I studien av Lee och Chambers (2007) användes 

ordet sjögräs som ett beskrivande ord i ca 30% av teerna. Sjögräs användes för att beskriva 

aromer som liknades med skaldjur, fisk, alger och havsväxter (Lee & Chambers, 2007). 

Aromen som orsakar dessa flavours i te är identifierad som dimethyl sulfid (Lee & Chambers, 

2007). På samma sätt som Nygren et al. (2001) visar att ökningen av smörsmak i vinet 

berodde på en ökning av den smörsmakande aromen diacetyl, kan ett antagande göras att 

fisksmaken i sushi förhöjs vid kombination med grönt sencha-te, på grund av en ökning av 

den fisksmakande aromen dimethyl sulfid. Aromen återfinns i både fisk och te, vilket då lyfter 

fram och förhöjer smaken av fisk vid kombination av grönt sencha-te och sushi.  

  

Enligt Harringtons (2007) sensoriska pyramid anges grundsmakerna som den viktigaste 

komponenten. Grundsmaker finns i vin, men är inte märkbart i te. Därefter förklaras vikten av 

munkänsla som steg två i pyramiden. Munkänslan i vin utgörs av bland annat tanniner, socker 

och alkohol. I te utgörs munkänslan av strävhet, och smakintensitet av flavours. En slutsats 

som kan dras utifrån Harringtons (2007) sensoriska pyramid tyder på att avsaknaden av både 

utmärkande grundsmaker och munkänsla i ett te, leder till att flavours blir av stor betydelse 

vid en kombination av mat och te. 

 

Metod- och materialdiskussion 
De vetenskapliga artiklar som legat till grund för studien är vetenskapligt granskade, och 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Detta har gett tyngd åt studien genom trovärdig 

forskning att utgå ifrån. 

 

I studiens tidiga skede var syftet att undersöka huruvida flavours kunde vara anledningen till 

om ”klassiska kombinationer” mellan mat och te hade uppkommit på grund av spegling eller 
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kontrastering av komponenternas flavours. Patel och Davidson (2003) beskriver hur vissa 

problemområden är relativt nya och att få artiklar därför finns skrivna. Forskning kring te och 

mat i kombination visades vara tämligen begränsad, varpå en omformulering av syftet 

fordrades. Syftet kom istället att behandla vilka faktorer som spelar in för en lyckad 

kombination mellan mat och te. 

 

Paralleller har dragits mellan hur mat och vin kombineras, med förhoppning att kunna 

applicera dessa metoder på en kombination av mat och te, vilket visades vara ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att undersöka syftet. Ett problem under arbetsprocessen har varit att 

definiera begrepp som flavours och munkänsla. Beroende på vilken källa som används och 

refereras till har olika faktorer inkluderats i de olika begreppen. Av den anledningen beslöt sig 

författarna av föreliggande arbete, att inkludera alla ord rörande textur och fyllighet under 

samlingsordet ”munkänsla”. Det engelska ordet flavours användes för att definiera de aromer 

som upplevs retronasalt och uppfattas som smaker. Litteratur och artiklar har försökt hållas så 

aktuella och uppdaterade som möjligt. Ett undantag är Rosengarten (1989), vars tankar och 

teorier bedömdes aktuella i förhållande till andra källor som studerats. 

 

 

Slutsats 
Med utgångspunkt i Harringtons (2007) sensoriska pyramid lyder slutsatsen att avsaknaden av 

utmärkande grundsmaker och framträdande munkänsla i te gör att te inte heller kan 

kombineras med mat utifrån dessa faktorer. Därmed återstår flavours som teets viktigaste 

egenskap i kombination med mat. 

 

Flavours i te bidrar inte bara till en extra dimension i kombination med mat. Teets flavours 

påverkar även den upplevda smakintensiteten, som utgör en del av munkänslan. Olika 

kategorier av flavours ger en indikation på hur fylligt ett te kommer att upplevas rent 

sensoriskt. Därmed påverkar flavours indirekt munkänslan i teet. Teets severingstemperatur är 

en viktig faktor som bör utforskas närmare. Munkänslan i vin påverkas av 

serveringstemperaturer. Därför bör sereveringtemperaturer även kunna påverka munkänslan i 

te. 
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Genom att spegla flavours, finns möjligheten att framhäva subtila smaker i maten eller teet. 

En kontrastering kan istället leda till en effektfull kombination då mat och te har utmärkande 

flavours som kompletterar varandra. Ovan nämnda faktorer visar att det är möjligt att jobba 

med flavours i te på många olika sätt beroende på vad man vill lyfta fram i kombinationen. 
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Bilaga 1 
Örebro Universitet        Sökmatriser enligt mall 
Restaurang- och hotellhögskolan  
 
Datum Databas Sökord Antal 

Ref. 

Kombinati

on 

Antal 

ref. i 

kombin

ation 

Antal 

lästa 

abstr

act 

Antal 

lästa 

artikla

r 

Använ

da 

artikla

r 

13-01-26 FSTA 1.Tea 7 533 1+12+15 4 0 0 0 
13-01-26 FSTA 2. Food 250 308   0 0 0 
13-01-26 FSTA 3. Sencha 9   0 0 0 
13-01-26 FSTA 4. Flavour 16 851   0 0 0 
13-01-26 FSTA 5. Flavor 2 767 5+11+7 19 3 1 1 
13-01-26 FSTA 6. ”Food 

Pairing” 
7   3 3 1 

13-01-26 FSTA 7. wine 10 723 1+6+7 5 1 0 0 
13-01-27 FSTA 8. Cause 

and effect” 
126   0 0 0 

13-01-27 FSTA 9. ”aroma 
compunds” 

5 112 9+1 2 0 0 0 

13-01-27 FSTA 10. aroma 10 370 10+1+4 163 3 0 0 
13-01-27 FSTA 11. 

”sensory 
analysis” 

8 640 11+13 8 2 1 1 

13-01-27 FSTA 12. Texture 10 029 12+1 73 1 0 0 
13-01-27 FSTA 13. ”Black 

tea” 
802 13+11+5 3 3 1 0 

13-01-27 FSTA 14. ”Green 
tea” 

2 205 14+11 30 3 2 1 

13-01-27 FSTA 15. 
Mouthfeel 

628 15+1 22 3 1 0 

13-01-28 Summo
n 

  1+6 2 2 0 0 

13-01-28 Summo
n 

  1+5 2626 1 1 0 

13-01-28 Summo
n 

  6+5 18 2 1 0 

13-01-28 Summo
n 

  1+15+2 39 3 1 0 

13-01-28 Summo
n 

  3+2 30 1 1 0 
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Bilaga 2 
Örebro Universitet                         Artikelmatriser enligt mall 
Restaurang- och hotellhögskolan 
 
Artikelmatris 1: Harrington, Robert J. & Hammond, Rhonda (2006). Body Deviation-from-
Match: The Yin and Yang of Wine and Food Pairing?. Journal of Culinary Science & 
Technology 5, 51-69. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 

Syftet med 
studien var att 
undersöka vinets 
och matens 
textur. Samt 
vilken inverkan 
fyllighet och 
textur hade för 
en lyckad 
kombination 
mellan mat och 
vin. 

Harrington & 
Hammond har 
tränat en sensorisk 
panel bestående av 
åtta personer under 
åtta månaders tid. 
 
Tre röda viner och 
ett vitt vin 
provades och 
bedömdes, för att 
sedan provas 
tillsammans med 
mat där olika 
tillagningsmetoder 
och råvaror 
använts. Vin och 
rätter bedömdes 
först var för sig, 
för att sedan 
kombineras, och 
då bedöma hur de 
samspelade. 
 
 

Resultatet visade att 
panelen var överens om 
att fyllighet och textur 
hade stor inverkan på 
huruvida en 
kombination uppfattades 
som balanserad eller ej. 
Det viktigaste för att 
lyckas med en 
kombination var att 
fylligheten mellan mat 
och vin skulle vara på en 
likvärdig nivå.  

Diskussion: 
Författarna diskuterade 
mat och dryck utifrån de 
komponenter som 
påverkade dess fyllighet 
och textur. Till exempel 
råvarans fettinnehåll, 
proteinkälla och 
tillagningsmetod, som 
samtliga bidrog till en 
uppfattning av fyllighet 
och textur. 
  
Konklusion: 
Studien visade att en 
matchning efter textur 
och fyllighet var av stor 
betydelse för den 
upplevda 
kombinationen. 
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Artikelmatris 2: Alasalvar, Cesarettin; Bahar, Banu; Gökmen, Vural; Pelvan, Ebru; Topal, 
Bahar & Serpen, Arda (2012). Flavor Characteristics of Seven Grades of Black Tea Produced 
in Turkey. Journal of Agricultural and Food Chemistry 60, 6323-6332. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 

Studien gjordes i 
syfte att 
identifiera 
aromämnen och 
smakbärande 
komponenter i 
sju turkiska 
svarta teer av 
olika 
kvalitetsgrad.  
 
 
 
 
 

Två metoder 
användes i 
undersökningen. 
 
I den ena metoden 
genomförde en 
tränad panel, 
beskrivande 
sensoriska analyser 
av de sju te-
proverna.  
 
Dessutom 
genomfördes en 
kemisk analys av 
teernas 
beståndsdelar. 
 

Resultatet av de 
beskrivande 
analyserna utgjordes 
av en flavour-profil 
för samtliga te-
prover. 
 
Resultatet av den 
kemiska analysen 
identifierade 
smakbärande 
komponenter så som 
aldehyder, 
sockerarter, bitter-
ämnen och 
aminosyror i 
samtliga teer. Totalt 
identifierades 57 
aromämnen och 
smakbärande 
komponenter i de sju 
te-proverna. 
 
 

Diskussion:  
Författarna diskuterar 
resultatet i studien och 
huruvida en 
kvalitetsbedömning av 
te kan göras utifrån 
intensitet av aromämnen 
och smakbärande 
komponenter. 
 
Konklusion 
Aromämnen och 
smakkomponenter 
hittades i samtliga te-
prover. 
 
Antalet aromämnen och 
smakkomponenter stod i 
relation till teets 
kvalitet. Svart te av hög 
kvalitet hade högre 
intensitet av vissa 
aromämnen och fler 
smakbärande 
komponenter.  
Te-proverna av lägre 
kvalitet hade högre halt 
av bitter-ämnen. 
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Artikelmatris 3: Lee, Jeehyun & Chambers, Delores H. (2007). A lexicon for flavor 
descriptive analysis of green tea. Journal of Sensory Studies 22, 256-272. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 

Syftet med 
studien var att 
identifiera 
flavours i grönt 
te. 
 
 
 

En högt tränad 
sensorisk panel 
genomförde  
beskrivande 
sensoriska analyser 
på 138 gröna teer 
från totalt nio olika 
länder. Panelen 
blev ombedd att så 
detaljerat som 
möjligt beskriva 
flavours i te-
proverna.  
 
Panelen kom sedan 
överens om de 
mest vanligt 
förekommande 
beskrivande orden, 
för att skapa en 
gemensam flavour-
profil för grönt te.  
  
 
 

Resultatet av studien 
utgjordes av en 
flavour-profil för 
grönt te baserad på 
de mest 
förekommande 
beskrivande orden. 
 
Resultatet visade att 
de gröna teerna av 
hög kvalitet hade ett 
stort spektrum av 
aromer och flavours. 
Teerna av lägre 
kvalitet visade på 
mindre intensitet. 
 

Diskussion:  
Författarna diskuterar 
resultatet av de 
sensoriska analyserna 
och kommer överens om 
gemensamma 
beskrivande ord för att 
göra en trovärdig 
flavour-profil för grönt 
te. 
 
De diskuterar även 
huruvida teets 
färgintensitet kan 
kopplas ihop med 
speciella flavours.  
 
Konklusion:  
Undersökningen 
resulterade i en 
omfattande flavour-
profil för grönt te. 
 
Det påvisades även att 
antalet volatila aromer 
stod i relation till teets 
kvalitet. 
 
Färgintensiteten i grönt 
te kunde till viss del 
kopplas ihop med 
speciella flavours. 
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Artikelmatris 4: Nygren, Tobias I.; Gustafsson, Inga-Britt; Haglund, Åsa; Johansson, Lisbeth 
& Noble, Ann C. (2001). Flavor changes produced by wine and food interactions: 
Chardonnay wine and Hollandaise sauce. Journal of Sensory Studies, 16, 461-470. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 

Studiens syfte 
var att 
undersöka hur 
hollandaisesås 
och vin 
påverkade 
varandra 
smakmässigt. 
 
 
 

Tio studenter 
deltog i studien, 
där tre viner av 
druvan 
chardonnay 
provades och 
bedömdes 
utifrån attributen 
citrus, smör, 
rostad, samt 
bitterhet och 
syrlighet. 
 
Därefter 
bedömdes hur 
vinets karaktär 
påverkades efter 
intag av 
hollandaisesås 
och hur såsens 
karaktär 
ändrades efter 
intag av vin. 
 
 
 
 

Resultatet visade 
att smaken av smör 
förhöjdes i samtliga 
viner efter intag av 
hollandaisesås, 
samtidigt som 
syrlighet och 
bitterhet 
reducerades.  
 
Smak av citrus 
minskade i det 
oekade vinet, 
medan citrustonen 
var oförändrad i de 
övriga två. Smaken 
av rostat minskade 
i det ekade vinet, 
efter intag av sås, 
vilket inte ändrades 
i övriga viner. 
 
Studien visade att 
vinerna påverkade 
smaken av 
hollandaisesås i 
mindre 
utsträckning än 
såsens påverkan på 
de olika vinerna.  
 
 
 
 

Diskussion: 
Ett vin med hög syra 
rekommenderas ofta för att 
reducera upplevelsen av fet 
sås. Studien visade att vinerna 
hade liten effekt på 
upplevelsen av fett i såsen. 
 
Hollandaisesås minskade 
syrligheten i samtliga viner 
vilket troddes bero på att saliv 
och sås spädde ut vinet. 
 
Förändringen av smakerna 
citrus och rostat var svår att 
förklara då de uppstod genom 
ett komplext samspel av 
volatila ämnen. Ökningen av 
smörsmak i vin härleddes till 
den smörsmakande aromen 
diacetyl som återfanns i både 
hollandaisesås och vin. 
 
Såsen med högre fettinnehåll 
hade större inverkan på smaken 
än såsen med lägre fettinnehåll. 
 
Konklusion: Vinernas smak 
påverkades mer av 
hollandaisesås än vad smaken 
av hollandaisesås påverkades 
av vin. Smakerna citrus och 
rostad, samt syrlighet och 
bitterhet minskade i vinerna 
efter intag av hollandaisesås 
medan smörsmaken ökade. 

 


