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Sammanfattning

Få produkter i Sverige innehåller idag höns däremot ökar konsumtionen av ägg. Den ojämna balansen 

mellan ökad äggproduktion och minskad konsumtion av höna tycks vara en uppåtgående trend. Höns 

som livsmedel har utgått i det ordinarie sortimentet hos de stora livsmedelskedjorna. Livsmedels-

producenter har slutat använda höns på grund av ”kvalitetsbrister” som att de har fått skört skelett. I 

och med det kan benflisor komma med i köttet. Huvudsakligen är hönsen avlade för att producera 

mycket ägg- ett om dagen, i stora grupper. Dessa djur är anpassade för storskalig produktion med 

många djur på en liten yta. Den separering som skett mellan slaktkycklingar och värphöns med  början 

på 1920-talet kan varit en del av förklaringen med minskad hönskötts konsumtion. 

Hos äldre djur finns det mer bindväv och fettansamling. Den ökade mängden bindväv gör att 

konsistensen på köttet uppfattas segare men också saftigare, då fett ansamlas där. Substanserna som 

finns i fettvävnaden, ger upphov till den karaktäristiska smaken och aromen som finns i köttet. Det blir 

tydligare vid upphettning. När ett djur blir äldre ökar mängden bindväv och dess tvärbindningar, som 

både stabiliserar men även blir mer värmetåliga. Desto mer ett djuret rör på sig, blir de röda muskel-

fibrerna aktiva och bildar en grövre struktur. Åldern tillsammans med rörelse kan också skapa ett mer 

smakrikt kött men även ett segare kött av större fibrer i bindväven som behöver längre tillagningstid.

I denna studie undersöktes smak samt textur av foder och genmaterial med två olika tillagnings-

metoder, kokning samt sous-vide. En panel utvärderade det utifrån 13 variabler. Där det fanns en 

tydligast signifikans var skillnaden mellan lår och bröst. Att dela upp höns i bröst och lår/vingar gör att 

förutsättningarna för en mer exakt tillagning ökar. De variabler som hade en signifikans när en PCA-

analys gjordes var: textur: saftighet, fethet; smak: härsken; doft: umami, härsket. När t-test utfördes 

blev det signifikans på saftighet, fethet, smak av härsket och doften av umami. Variablerna som 

tydligast skilde sig åt mellan bröst och lår var texturerna, saftighet och fethet. Det var ingen signifikant 

skillnad mellan genotyperna, tillagning eller foder
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1  Inledning

Det finns få produkter med hönskött idag, däremot ökar konsumtionen av ägg, i Sverige 

(Jordbruksaktuellt, 2013). Antal ägg som åts per person och år var 121 stycken 2010, jämfört med 102 

ägg 2005. Det innebär att det 2010 producerades 111 300 ton ägg i Sverige (ibid). Till övervägande del 

sker produktionen genom så kallad konventionell produktion, ett linjärt jordbruk med handelsgödsel 

och bekämpningsmedel. 11 % av äggproduktionen 2010 var ekologisk enligt någon typ av certifiering. 

De stora livsmedelskedjorna har tagit bort hela höns från ordinarie sortiment under sent 90-tal (Uppsala

Nya Tidning, 2007). Att fler skulle börja äta höns igen kan vara avlägset och det låga intresset kan bero

på många faktorer. Ett steg i processen för att förstå vad som skulle kunna göras för att få fler att äta 

höns, kan vara att titta på vad själva djuren har för produktmässiga egenskaper.

I Sverige fanns det enligt SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt, 2013) cirka 6,7 miljoner värphöns,

35% av dem var burhöns, resterande gick i lösdrift ute eller inne. Enligt Sonesson, Cederberg, Flysjö, 

Carlsson (2008) användes cirka 58% av hönsen som livsmedel. Produktansvarige på  Svenska ägg 

Alexandra Hemansson (2013, emejlkorrespondens) menar att cirka 50% går till livsmedelsproduktion, 

30% går till minkfoder samt 20% destrueras på gårdarna. 2011 slaktades cirka 78 miljoner 

slaktkycklingar (Öberg, Lukkarinen, 2012), i vikt var det cirka 111 tusen ton slaktkyckling och cirka 4 

tusen ton höns (Ibid). Antalet höns som slaktas motsvarar cirka 3,6 %  av antalet slaktkycklingar. När 

värphöns producerat ägg i cirka 75- 80 veckor går de på slakt och kallas för uttjänta höns. På höns-

slakteriet i Håkantorp hade de en årsslakt 2008 på 2,8 miljoner värphöns varav 2,2 miljoner 

exporterades till Tyskland samt 0,6 miljoner såldes i Sverige (Secher, 2013).  I Sverige finns det två 

hönsslakterier. På Håkantorps slakteri sker majoriteten av hönsslaktningen och djuren till studien 

kommer därifrån. Det andra slakteriet är Skånefågel som slaktar mycket mindre, 275 000 höns år 2004 

(Djuskyddsmyndigheten, 2006). Skånefågel, till skillnad från Håkantorp, packar sina djur i konsument-

förpackningar. 2012 exporterades cirka 3,7 tusen ton bearbetat hönskött från Sverige. Under samma år 

importerades det cirka 13 tusen ton bearbetat hönskött (Öberg & Lukkarinen, 2012). Vad detta kött 

används till finns ingen information att tillgå om. Den första januari 2009 sänktes avgiften för höns-

producenter att slakta höns, från 2,25 kronor per fågel till 1,6 kronor plus frakt på 130 kronor milen 

(Secher, 2013). Idag betalar hönsproducenterna 3 kronor per höna och en krona per styck för att få dem

utplockade samt 2400 kronor i frakt (Jonsson, 2013, muntlig uppgift). 

  

I två olika studier från SiK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik) visar de hur mycket klimat-

påverkan äggproduktionen bidrar med. I den ekologiska certifierade produktionen var klimatpåverkan 
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1,4 koldioxidekvivalenter per kg (Carlsson, Sonesson, Cederberg & Sund, 2009). I studien om 

konventionell äggproduktion var påverkan mellan 1,6-1,8 koldioxidekvivalenter per kg ägg (Sonesson, 

m.fl, 2008). Konventionell slaktkyckling ger en klimatpåverkan på 1,6 koldioxidekvivalenter per kg 

enligt Tynelius (2008) eller 1,8 enligt Svensk fågel (2008).

Enligt journalisten Erik Olson (Svenska Dagbladet, 2012) skriver i Svenska Dagbladet att höns fram-

förallt används till buljong, i wraps och kycklingsallader. Hela höns i butik är mindre vanligt men 

enligt Secher (2013) ökade försäljningen av färskhöns mellan 2006 -08. Astrid Loven Persson, 

verksamhetsledare på branschorganisationen Svenska ägg uttalar sig i samma artikel, där menar hon att

anledningen till det inte äts mer höns är på grund av att det är dyrt med hantering av höns. För vem 

eller vad som är dyrt framgår inte.

Höns är en god proteinkälla men har ett minimalt ekonomiskt värde i industriländer som Syd-Korea, 

Japan och USA (Lee, Min, Kim, Lee, 2002; Chueachuaychoo, Wattanachant & Benjakul, 2011). Dessa 

länder har en hög BNP och är bland de rikare länderna i världen dit även Sverige kan räknas in. Enligt 

Mendiratta m.fl, (2011) finns det i Indien ett ekonomiskt värde i att äta höns på grund av det låga priset. 

Landet har de senaste åren varit ett ekonomiskt expanderande land men idag inte lika expansivt 

(Economist, 2013). Anledningen till konsumenternas låga acceptansen för höna som livsmedel  i 

länderna USA, Japan och Sydkorea, kan bero på den höga mängd kollagen (vanligt protein i kött) som 

finns i höns (Lee, m.fl, 2002). Kollagenet gör att köttet uppfattas segare än broilers (snabbväxande 

slaktkycklingar). I USA serverades det produkter av uttjänta höns i skolorna (USA Today, 2013). 2010 

lades det en begäran till USDA (USA´s jordbruksverk) att förbjuda servering av produkter som var 

gjorda av uttjänta höns (Go petition, 2013). Bakgrunden till begäran var att de anses ha en sämre 

kvalitet, exempelvis att det lättare kan komma med skelettdelar i produkterna, då uttjänta höns har ett 

porösare skelett (Nimmermark, Sandström, Berg, Algers, 2010). Det kan finnas positiva köttkvaliteter 

hos hönan, som på grund av sin könsmognad sannolikt har en kraftigare smak än broilern, (Tauson, 

2012, mejlkorrespondens).

Företaget Campbell Soup har även slutat att använda uttjänta höns på grund av ”kvalitetsbrist”. 

Kronfågel (2012) som är en storproducent av kycklingprodukter har ingen produkt baserad på höns. 

Det finns även tendenser som visar på motsatt utveckling. I tv-programmet Jimmy and the giant 

supermarket på TV-kanalen Channel 4 (Lawson, 2012) testar de att göra en version på produkten 
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Chicken Kiev av hönskött. Tesco lanserar produkten i samma program. De lyckas skapa en produkt i 

det billigare prissegmentet som är baserat på uttjänta höns. Även smaken blir bra, enligt Tescos 

provlagare blir det bättre än den tidigare motsvarande produkten baserad på broiler. I Nederländerna 

finns ett företag som tillverkar produkter av ekologiskt certifierade höns (Worldwidefoodtrade, 2013). 

1.1  Syfte

Den huvudsakliga idén med denna uppsats är att utreda om den sensoriska kvaliteten hos uttjänta 

värphöns är tillräckligt bra, för att de ska kunna användas till mat. Variablerna som är i fokus är smak 

(intensitet, sötma, umami, sälta och härsket) doft (intensitet, sötma, umami och härsket) och textur 

(tuggmotstånd, mörhet, saftighet och fethet). Frågan är om dessa variabler påverkas av foder, 

genmaterial och tillagningsmetod. Har några betydande historiska händelser bidragit?

Det undersöktes vad foder och genmaterialet spelar för roll för smaken på hönsen. En sensorisk panel 

utvärderar de olika variablerna. Foder och genotyper testas mot varandra, samt hur de påverkas av två 

olika matlagningsmetoder. Idéen med att använda kokning och sous-vide är ett försök att få en bild av 

hur två tekniker står mot varandra. Dessa två kan sägas vara på var sin kant, kokning är en traditionell 

och ungefärlig matlagningsmetod medan sous-vide är en exakt sådan samt relativt ny.   

1.2  Frågeställning

- Skiljer sig den sensoriska upplevelsen av foderstaten och genmaterialet samt finns det ett 

  samband mellan dem? 

- Finns det faktorer i själva genmaterialet och fodret som bidragit till det minskade ätandet  av 

  höns? 

- Hur stor påverkan kan avlingsarbetet ha bidragit till den minskade konsumtionen av hönskött?

- Påverkar tillagningsmetoderna upplevelsen av köttet ?

- Har hönsen olika smakprofiler baserat på foder och genmaterial? 

- Vilken smakprofil har uttjänta höns?
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2  Bakgrund

Hönshållningen har gått från att vara i små besättningar, på 1930-talet var medelstorleken 12 höns (NE,

2013). 1980 har de växt till 500 och 2011 är medelbesättningen 2495 (Jordbruksverket, 2012). På 1960-

talet sker en stor förändring då värphönsen flyttar in i burar (Lovén Persson, 2009). Avelsarbetet som 

skett har inriktat sig på relativt uniformt skapade hybrider som är effektiva och lämpade för stora 

industriella enheter. Effektiva och maximalt utnyttjade produktionssystem har behov av djur som 

fungerar i dem. Dagens hybrider har varit avlade för en burhönsproduktion som har sin start på 1960-

talet, burproduktion förbjöds i Sverige 1988 med en övergångsperiod på tio år (ibid). Övergången var 

långsam och först 1997 tilläts modifierade burar (inredda burar). De gamla burarna är borta från 2005 

på initiativ från handeln (ibid). Inom konventionell äggproduktion i Sverige är det framförallt två 

företag som levererar foder, Lantmännen och Svenska foder. En stor del (50-60%) av foderstaten består

av spannmål (Elwinger, 2006). 

2.1  Historia 

Intresset för hönsavel ökade på 1800-talet, rasen som är basen för vita ägg är vit Leghorn och för bruna 

ägg är det Plymouth Rock, Red Rhode Island och New Hampshire. De raser som lägger bruna ägg  

användes även som kombinationsras under senare hälften av 1800- talet (NE, 2013). I slutet av 1800-

talet börjar hönsnäringen bli en mer betydande verksamhet än tidigare, beroende på produktiva raser 

(ibid). Ändå sker det relativt långt in på 1900-talet, en ickespecialiserad djurhållning som sker i små 

enheter (Arthur& Albers, 2003). Specialiseringen börjar ta form under 1920-talet i USA, där man 

påbörjar utvecklingen av slaktkyckling (broiler). Under 1900-talet sker en betydande förändring i hur 

mycket ägg en hönan värper per år, från 176 st 1925 till 309 st 1998 (Decuypere, Bruggeman, Barbato, 

Buyse, 2003) (Figur 1). Även på köttsidan har utvecklingen visat en kortare uppfödningstid från 120 

dagar 1925 till 33 dagar 1998 för att få en slaktkyckling som väger 1,5 kg (ibid), (Figur. 2). I början av 

2000-talet utgjorde slaktkyckling cirka 86% av köttfjäderfäproduktionen (Arthur& Albers, 2003). En 

ökad specialisering sker inom hönsnäringen som leder till en mer avancerad och utvecklad avel (ibid). 

Avelsarbetet som skedde, skapade snabbt ett fåtal enheter som kunde hålla takt med den ökade 

specialiseringen inom produktionen. 

Whitehead, Fleming, Julian & Sørensen (2003) pekar på hur det primära vinstfokus med början på 

1950-talet, låter djurens hälsa som exempelvis hur deras skelett är, vara sekundärt. Även inom broiler-
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produktionen är vinstfokus det primära utvecklingsområdet, det förekommer inga betänkanden 

avseende kvalitet på köttet. Forskning inom området pekar dock mot att denna typ av avling ger 

effekter på den sensoriska upplevelsen (Rémignon & Bihan-Duval 2003). Under 1980-talet läggs en del

fokus på att minska fettmängden hos broilers och på så vis skapa ett magrare kött (ibid). I studier har 

det även noterats att hos snabbväxande broilers minskar mängden röda muskelfibrer jämfört med 

långsamtväxande. Under 1970-talet börjar den amerikanska regeringen ge subventioner till jordbruket 

och i synnerhet grödorna sojabönan och majs. De blir då dominerande och billiga som foder (Brownell,

2013). Några betydande anledningar till att höns inte ses som en intressant köttprodukt kan vara att de 

är få som slaktas jämfört med broilers (SVA, 2013), de är svårhanterliga på grund av sitt sköra skelett 

och att djuren har en högre mängd bindväv, i synnerhet kollagen. Kort produktionstid och stora filéer 

hos broilers kan tänkas bidra till dess popularitet. Att det sedan också skapats ett magrare, mindre 

bindvävsrikt kött är också en bidragande orsak. De uttjänta hönsen har små filéer och mer bindvävsrikt 

kött och den texturella upplevelsen blir därmed segare jämfört med kyckling. Att broilers har mycket 

vita muskelfibrer och magrare kött kan ha skapat en vana hos konsumenterna av att kyckling ska smaka

milt. Den diskurs som funnits om att det bör ätas mindre fett mat kan bidragit till att både populariteten 

för exempelvis kycklingfiléer ökat samt att avlingsarbetet lagt ett fokus på att skapa magrare kött. Det 

kan i sin tur påverkat smaken (Rémignon & Bihan-Duval, 2003). 
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Figur 1. Figur 2. 
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2.2  Hönsen idag

I Sverige används fyra kommersiella värphönshybrider; Lohman, Bovans, Hy-line och Super Nick 

(Lovén-Persson, 2009). Det är multinationella företag som sköter avel (Svenska ägg, 2013; SVA, 

2013). Hybriderna finns i både bruna och vita varianter (Svenska ägg, 2013), de bruna lämpar sig 

mindre bra i stora frigående grupper, då det förekommit kannibalism och fjäderplockning. Även när  

det har varit en extra noggrann skötsel (SLU, 2013). Under 80 och 90- talet gjordes det försökt av SLU 

att skapa en svensk värphöna men den kom aldrig ut på marknaden (Svenska ägg, 2013).

De moderna värphönshybriderna är avlade till att producera stora kvantiteter ägg, under en begränsad 

tid (Lohman Tierzucht, 2013). På de olika återförsäljarnas hemsidor står det om vilka egenskaper de 

har, exempelvis framhävs att Hy-line är foderflexibel (Swedfarm, 2013). Avelns fokus hos Bovans 

robust har lagts på att beteende ska fungera för frigående produktion (ibid). De flesta av hybriderna har 

en levande slutvikt på strax under 2 kg men exempelvis Lohman har en version som heter tradition, den

har en högre vikt och är anpassad för ”alternativa” produktionssystem (Lohman Tierzucht, 2013).

2.3  Foder/ Genmaterial

Rizzi, Marangon och Chiericato (2007) undersökte sensoriska, kött- och slaktegenskaper på fyra olika 

höns genotyper, två kombinationsraser  (Ermellinata di Rovigo och Robusta Maculata) två hybrid-

värphöns (Hy-line brun och Hy-line vit). Doften från låren mellan de olika raserna fann de ingen 

skillnad på, däremot skilde sig doften mellan lår och bröst. Låren doftade mer än brösten, en orsak till 

detta, kan vara en större ansättning av fett på låren. Hade djuren fått foder med fisk i fann man en större

doftintensitet. Låren hos lantraserna hade en högre mängd mättade fettsyror som i sin tur kan bidragit 

till ett mörare kött. Rizzi & Chiericatio (2010) gjorde en studie där den kemiska sammansättningen i 

köttet jämfördes mellan två värphönshybrider (Hy-line brun och Hy-line vit) och två hönslantraser 

(Ermellinata di Rovigo och  Robusta Maculata). Där fann de, exempelvis att det var en signifikant 

skillnad på Omega-3 fetthalten i lårköttet mellan de två hybriderna, där den bruna Hy-line hade mest 

Omega 3. När slaktkyckling har fått foder med 20 g torskleverolja per kg foder, gav det ingen fisksmak

när köttet var varmt men när det svalnade kom det fram (Rymer & Givens, 2005). Är det en stor mängd

fett och i synnerhet omega 3 fettsyror kan det leda till en härsken smak i exempelvis rött kött. Byts 

fiskolja mot alger kan det resultera i högre mängd av omega 3 fettsyrorna EPA (eikosapentaensyra) och

DHA (dokosahexaensyra) samt mindre bismak (ibid). Ponte, m.fl (2008) undersökte om det blev en 
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smakskillnad på slaktkycklingar (både broilers och lantras) om de fick äta olika typ av foder, alla fick 

även tillgång att gå ute. De tittade på hur foder kunde påverka smak, mörhet och saftighet. De slakt-

kycklingar som fick Trifolium subterraneum (grävklöver) var sammantaget de mest omtyckta av den 

sensoriska panel som använts. Att djuren fått gå ute och picka var överlag en sensorisk positiv 

upplevelse (ibid). 

Enligt Jonsäll, Johansson, Lundström, Andersson, Nilsen & Risvik (2002) skiljer sig köttsmak, 

saftighet, mörhet och syrlig smak på fläskfilé beroende på genotyp hos gris, synnerhet genen RN. 

Jonsäll (2000) menar att uppfödningssystem kan ge små variationer på de olika sensoriska variablerna. 

I samma studie visade det sig att foder inte hade signifikant betydelse på upplevelsen. Brown, Nute, 

Baker, Hughes & Warriss (2008) fann att det skiljde sig något på mörhet hos slaktkycklingar i olika 

uppfödningssystem. De fann även att de djur som gått i konventionella system hade mer intramuskulärt

fett. Hos broilers visade Gonzalez-Esquerra and Leeson, (2000) att tillsatt linfrö i foder inte gav 

sensoriska skillnader i jämförelse med kontrollgruppen. Linfröolja kan enligt Nuernberg, m.fl (2004) 

ge en negativ smakupplevelse hos svin.  

Ponte, m.fl (2008) visar i en studie att utomhusvistelse för slaktkycklingar ger en positiv smak-

upplevelse. Enligt Mcgee (2004) ger rörelse och ålder ett smakrikare kött. I en studie av Jonsäll (2000) 

på grisar gav produktionssystem ingen skillnad på den sensoriska upplevelsen utan där var påverkan 

beroende av genmaterial. Mcgee (2004) menar att det är själva fettet från de olika djurslagen som 

skapar själva smakprofilen. Desto mer ett djur rör sig, desto mer syre använder muskelfibrerna och får 

därmed en rödare färg. Det påverkar även hur kraftig smaken blir, då dessa muskelfibrer innehåller mer

av ämnen som både ger mer smak samt hjälper till att frigöra dem (ibid). Höns kan då få en tydligare 

och kraftigare smak än slaktkycklingar. 

Rizzi m.fl (2007) visar i sin studie av snabb- och långsamtväxande slaktkycklingar att det är mer 

skillnad på styckningsdetaljer än på genmaterial (fyra raser ingick). Att det doftade mer från låren 

berodde sannolikt på mer fettansamling, än i brösten (ibid). De lantraser som ingick i studien, hade mer

mättade fettsyrorna i låren.  Det kan ge upphov till mörare kött (ibid). Alla djuren i den studien ingick i 

ett ekologiskt produktionssystem.
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2.4  Köttkvalitet

Hos äldre djur finns det mer bindväv och fettansamling (Nilzén, Högberg & Lundström, 1999). Den 

ökade mängden bindväv gör att konsistensen på köttet uppfattas segare men också saftigare, då fett 

ansamlas där (Thu Tran Nha 2006; Myhrvold, Young & Billet 2011). Substanserna som finns i fett-

vävnaden, ger upphov till den karaktäristiska smak och arom som finns i köttet. Det blir tydligare vid 

upphettning (Jonsson, Markinlinder, Nydahl och Nylander, 2007; Fanatico, Pillai, Emmert, Gbur. 

Meullenet och Owens, 2007a). Det finns också skillnader mellan olika genotyper i exempelvis vätske-

förlust vid tillagning (Fanatico, Pillai, Emmert och Owens, 2007b), snabbväxande broilers tappar 

mindre vätska än långsamtväxande. I studien (ibid) hade tillagningen nått en kärntemperatur på 76°C. 

Det kan vara en faktor för vätskeförlusten, då köttråvaran börjar tappa vätska vid 60- 65°C (Mcgee, 

2004) och vid 70°C sker en stor vätskeförlust som medför att köttet blir torrt och uppfattas segt 

(Myhrvold, m.fl 2011). Enligt Fanatico, m.fl (2007a) kan det skilja i smak beroende på produktions-

system och genotyp. Det mest betydande, enligt Fanatico m.fl (2007b), är åldern.  

När ett djur blir äldre ökar mängden bindväv och dess tvärbindningar i musklerna, som både 

stabiliserar men blir även mer värmetåliga. Desto mer ett djuret rör på sig, blir de röda muskelfibrerna 

aktiva och bildar en grövre struktur (Jonsson m.fl, 2007). Åldern tillsammans med rörelse kan också 

skapa ett mer smakrikt kött men också mer och större fibrer i bindväven vilket riskerar att skapa ett 

segare kött. Strukturen av kött utgörs av hur tjocka de olika muskelfibrerna är, de mjukare delarna har 

mindre och tunnare struktur (Mcgee, 2004; Myhrvold m.fl, 2011). Brösten består av vita muskelfibrer. 

De får sin energi av glykogen och används till explosiva rörelser. De rör på sig mindre och blir möra, 

då de har mindre mängd kollagen och bindväv. Benen består av både röda och vita muskelfibrer. De 

röda fibrerna får sin energi av fett och är tunna, det innebär att fettsyror och syre kan diffundera in i 

fibrerna. Myoglobinet skapar den röda färgen hos de röda muskelfibrerna. Fett som finns i cytokromets

membran kan potentiellt skapa smak. Det finns även substanser som hjälper till att frigöra aromerna, 

exempelvis järnatomerna som finns i myoglobinet och cytokromet samt enzymer som omvandlar fett 

till energi. Fettvävnaden är det som ger den distinkta smaken hos de olika djurslagen (Mcgee, 2004). 

Med värme och syre frigörs smakämnena. 

2.5  Tillagning

Beredning av höns har traditionellt skett genom kokning oftast i form av soppa eller gryta (NE, 2013). 

Höns kräver längre tid än kyckling vid tillagning på grund av en större mängd bindväv. Enligt 
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Bejerholm & Aaslyng (2003) blir ytterlår hos nöt mer mört runt 75- 80°C. Det har sannolikt att göra 

med den mängd bindväv, synnerhet det kollagen som löser upp sig. De styckningsdetaljer som har en 

högre andel av proteinet kollagen exempelvis hönslår, behöver en längre tillagning och gärna på en låg 

temperatur (Myhrwold, Young & Billet, 2011). När kollagenet drar ihop sig rör sig vätskan ut och ger 

ett segare kött. När kollagen lösts upp till gelatin blir det mer lättuggat och uppfattas som mört. Mellan 

65 och 85°C  löser sig kollagenet upp och bildar gelatin, muskelfibrerna faller lättare isär, fibrerna är 

nu inte sammankopplade i en enhetlig massa. När all typ av kött faller isär kan det upplevas som mört 

och gelatinet kan bidra till en saftig upplevelse (Mcgee, 2004; Myhrvold m.fl, 2011). 

Enligt Mendiratta m.fl (2011) blir de sensoriska kvaliteterna signifikant bättre när hönsen fått vila i 1-2 

h eller i kyla efter slaktvid4±1 grader C minst 10-12 h innan tillbreddning, efter slakt. När kött-

temperaturen sänks efter tillagning blir det fastare och kan hålla kvar vätskan. Livsmedlet åter-

absorberar till en del den förlorade vätskan, om den får vila i vätskan som den kokats/ tillagats i 

(Mcgee, 2004). Hönskött kan möras med hjälp av ingefärsextrakt (Naveena & Mendiratta, 2001).

2.5.1  Kokning 

Kokning sker oftast i vatten, där buljong tillsätts för att få en ”djupare” och ”bredare” smak. Den här 

metoden utsätter köttet för en fuktig miljö och kollagenet löses lättare upp till gelatin (Mcgee, 2004). 

Det sker även en relativt stor vätskeförlust. Hur snabbt tillagningen sker är beroende på storleken på 

livsmedlet (Jonsson mfl, 2007). En av orsakerna för tillagningen är att avdöda bakterier och denaturera 

proteiner, vilket gör det lättare för oss att smälta råvaran (ibid). Det gör även att det blir lättare att tugga

och skapa mer smak (Mcgee, 2004). Kokning passar bättre för segare styckningsdetaljer då kollagenet 

behöver högre temperatur och fuktig miljö för att lösas upp. 

2.5.2  Sous-vide

Sous-vide är en matlagningsteknik som går ut på att tillaga ett livsmedel vid en exakt temperatur. 

Denna teknik kräver antingen en cirkulator (maskin med pump och termostat) som tempererar vatten-

badet till önskad temperatur eller en ugn som har ångfunktion. Ingrediensen är insluten i en plastpåse, 

vilken gör att all vätska stängs inne och det blir en 100%-ig fuktighet (Myrhwold, m.fl, 2011). Oftast 

tillsätts ingen vätska, utan den vätska som blir kommer från råvaran. Metoden kan skapa förutsättning 

för livsmedlet att bli mer saftigt och mört (Myhrwold, m.fl, 2011; Baldwin, 2011). Sous-vide ger en 
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exakt kontroll på råvaran, som får en helt jämn konsistens från kant till kant på grund av att tillagning 

sker vid en fast temperatur och i ett tempererat vattenbad eller i ugn med ånga (Baldwin, 2011). 

Tillagning sker till dess att kärntemperaturen är nådd och att det sker en pastörisering. För kött och fisk 

är det viktigt att kärntemperaturen bibehålls i ett antal minuter för att det ska ske en pastörisering. 

Risken för patogener minskar vid pastörisering och det är beroende av tid och temperatur (ibid). Några 

fördelar med sous-vide är att risken för återkontaminering efter tillagning blir minimal och osmaklighet

beroende av oxidering samt förlust av lättflyktiga smakämnen motverkas.

3  Material och metoder

Att fokus lagts på sk konventionell produktion har att göra med att det är få hybrider som används. 

Samma typ av hybrider ingår i en så kallad ekologisk produktion. I den här studien har två 

tillagningsmetoder valts. Tillagningsmetoden, med avseende på tid och temperatur, har testats i en 

empirisk förstudie.

3.1  Texturval

Det gjordes artikelsökningar i sökverktygen; Google schoolar , Summon, och Libris. De två sista är 

sökverktyg används för att söka i Örebros databaser och bibliotek. 

3.2  Djurmaterial – foder 

I studien kom det djur från sex olika gårdar. Det var tre olika hybrider: Bovans (1 st), Hy-line (1 st) och

Lohmans (4 st). En av gårdarna hade Lohmans som värpte brun ägg, de tre andra värpte vita. Foder 

som ingått i studien kommer ifrån Svenska foder (4 gårdar), Lantmännen (1 gård) och eget producerat 

foder (1gård).  

Uppdelningen mellan foder och djur var; Bovans- lantmännen, Hy- line- Svenska foder, en grupp 

Lohman som värpte vita ägg fick egen producerat foder, de bruna läggande Lohman fick svenska foder 

och de resterande Lohman fick svenska foder.  
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3.3  Vägning

Hönsen vägdes före och efter slakt samt när de tillagats. 

3.4  Tillagning

Hönsen tillagades med två olika matlagningsmetoder, kokning och sous-vide. Med sous-vide kan 

exempelvis textur kontrolleras enklare än med kokning, när sous-vide används sker det vid en konstant 

temperatur i en bestämd tid. Kokning skedde under 2,5 timmar och sous-vide i 10 timmar på 83 grader.

De tillagades sous-vide i ugn inplastade i plastfilm, då vakuummaskin ej fanns att tillgå. Hönsen 

rimmades i en 5% saltlake i 6 timmar. Att placera livsmedlet i saltlake är av två anledningar. Den första

är för att mjuka upp muskelfibrerna och den andra är att interaktionen mellan salt och proteinerna gör 

att vattenhållningsförmågan i musklerna blir bättre. Det skapar ett saftigare kött (Mcgee, 2004). Sedan 

sköljdes råvaran i cirka en minut och eventuell överskott av salt rann av. 

3.5  Sensorisk panel 

I studien undersöktes hur värphönsen smakade samt texturen, med hjälp av ett beskrivande test, QDA 

(Quantiative despriptive analysis) (Meilgaard, Civile, Carr, 1999), som går ut på att det finns ett antal 

egenskaper/ variabler utsatta.  Det används en tränad panel som innebär att de kan känna av olika 

variabler och kunna placera dem på en skala, så objektivt som möjligt (Naes, Brockhoff & Tomic, 

2010). Den sensoriska panelen bestod av 7 personer som är studenter vid Hotell och 

Restauranghögskolan, Örebro Universitet. Anledning till valet, är att många studenter vid denna 

institution är vana vid att utföra sensoriska tester, det ingår sensorisk analys i flera av programmen.  

De bedömde utifrån en skala på 9 cm som beskrev exempelvis hur umami smaken var från lite till 

mycket (Meilgaard, m.fl, 1999). Skalan blev 8,7 cm när den blev förminskad vid utskrift. Testet 

utfördes i ett rum som är anpassat för sensoriska studier, rummet är neutralt, både doft- och ljusmässigt.

Paneldeltagarna satt vid enskilda bås och fyllde i sina resultat. Proverna serverades ljumna för att 

påminna om en måltidsupplevelse. De blev bekanta med råvaran innan de fick utföra testen. De fick en 

provomgång där det sedan diskuterades om de olika variablerna. Valet av variablerna kom ifrån både 

vad som funnits från litteratur samt den empiriska studie som gjorts av författaren. 
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De olika variablerna var: 

Textur; Tuggmotstånd, mörhet, saftighet, fethet (munkänsla av fet). 

Doft; intensitet, söt, umami, härsket,    

Smak; intensitet, söt, umami, salt, härsket.

3.6  Statistisk analys

PCA (Principalkomponentanalys) kom att användas då det var många variabler som jämfördes. Detta 

verktyg användes för att kunna beskriva och visualisera den dominerande strukturen för data som har 

en linjär respons. Syftet var att se om och hur de olika resultaten relaterade till varandra. Även T-TEST 

användes för att se signifikansen mellan de olika variablerna, styckningsdetaljerna, tillagnings-

metoderna, foderstat och djurmaterial.

4  Resultat

Modellen är signifikant och karaktäriseras av lårens utslag på variablerna, tuggmotstånd, mörhet, 

saftighet, fethet och smakintensitet var på den övre halvan av skalan. På brösten var det mörhet som 

hade ett utslag på den övre halvan. Låren hade högst utslag på de flesta variablerna. Doften och smaken

härsken fick minst utslag på båda styckningsdetaljerna. Fethet hade tredje lägsta resultatet på brösten 

(Figur. 3 och 4) 

De resultat som tydligast skiljde sig åt när analys gjordes med PCA var mellan bröst och lår (Figur. 5).  

De variabler som hade en signifikans var: textur: saftighet, fethet; smak: härsken; doft: umami, härsket.

PCA-analysen utfördes utan att skalas till samma varians eftersom alla variabler mättes på samma 

skala. 

När t-test utfördes blev det signifikanta skillnader mellan lår och bröst avseende saftighet, fethet, smak 

av härsket och doften av umami. Variablerna som tydligast skilde sig åt mellan bröst och lår var 

texturerna, saftighet och fethet. Mellan tillagningsmetoderna var det signifikans för variablerna 

smakintensitet och saltsmak på låren. För brösten var det doftintensitet. Låren som tillagats sous-vide 
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hade störst utslag på doft samt mest för smaken salt. För bröst som tillagats sous-vide var 

doftintensiteten signifikant i relation till de kokta. Det fanns ingen signifikans i viktminskningen mellan

kokning och sous-vide jämfört med de olika djurmaterialen.
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Figur 3. Medelvärde, Lår. Vertikala streck visar standardavvikelse.

Figur 4. Medelvärde, Bröst. Vertikala streck visar standardavvikelse.
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Figur 5, PCA-ANALYS
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5  Diskussion

De variabler som blev signifikanta kan sannolikt ha varit de som är enklast att känna av samt lättast att 

urskilja mellan proverna. Låren hade störst utslag på tuggmotstånd, mörhet, saftighet, fethet och smak-

intensitet, deras resultat var på den övre halvan av skalan. Tuggmotstånd kan tyda på att det är mycket 

tvärbindningar i muskulaturen och en grövre struktur (Jonsson m.fl, 2007), vilket kan skapa en känsla 

av elasticitet. Att det är saftigt beror på att det fortfarande finns kvar vätska i köttet och mörheten beror 

på att kollagen lösts upp som gör att köttet faller isär. Resultatet på fethet visar att låren har mer fett än 

brösten, det är sannolikt orsaken till att det höga utslaget på smakintensiteten. Bröst hade endast 

variabeln mörhet på den övre sidan av skalan (Figur. 4), som hade ett högre resultat än låren på den 

variabeln. Det som signifikant skilde sig mellan låren och brösten var saftighet samt fethet. Där brösten

till skillnad från låren hade lågt resultat på båda variablerna. Det kan tyda på att bröstköttet släppt mer 

vätska samt att det är magrare kött. Variablerna sötman var högre hos brösten, det kan bero på att de 

innehåller mest vita muskelfibrer som får sin energi av glykogen, som när den spjälkas blir glukos 

(Mcgee, 2004). Variablerna doft och smak av härsket var som grupp lägst (Figur.1 och 2). Härsket är 

något som associeras till otjänligt livsmedel men i denna studie var hönsen nyslaktade. Härsket 

beskrivs som en syrlig doft. Eventuellt kunde variabeln syrlighet ingått när det sensoriska testet 

gjordes. Det samband som finns hos brösten mellan variablerna härsket och doft kan bero på att det 

finns mycket omättade fettsyror i höns (Mcgee, 2004). Det fanns en viss skillnad på variablerna tugg-

motstånd, smakintensitet och doft av härsket, där låren hade högst resultat. Även doftintensiteten och 

sältan skilde sig, där låren hade störst utslag på doft och bröst på sälta. Dessa fem variabler var ej 

signifikanta. 

Enligt Rizzi m.fl (2007) kan fettmängd, könsmogna bidra till en differentierad och naturlig smak 

(Tauson, 2012, emejlkorrespondens) mellan styckningsdetaljer. De variabler som var signifikanta var 

mellan bröst och lår i kategorierna: textur, saftighet, fett och umami. Det har sannolikt att göra med att i

låren finns mycket bindväv och kollagen som vid tillagning löses upp och övergår till gelatin mellan 

65- 85°C (Mcgee, 2004; Myrwhold m.fl, 2011). En orsak till att låren hade mer smak- och 

doftintensitet kan bero på fettmängden, enligt Mcgee (2004) ger fett livsmedlets specifika doft. I denna 

studie vägdes ej hur mycket fett varje djur hade som kan vara relevant i framtida studier. För att se om 

mängden fett spelar en roll i hur det smakar och doftar.

I T-testet var det tre variabler skilde sig signifikant beroende på tillagningsmetod, doft- och 
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smakintensitet samt sälta. Sous-vide hade en signifikans på smakintensitet för låren och utslaget var 

relativt högt. Sältan var signifikant på låren. Hos brösten var det doften signifikant och utslaget lågt 

ganska nära mitten av skalan med lutning mot den nedre halvan. Det har sannolikt att göra med att när 

tillagning sker med sous-vide innesluts alla smaker. Vid kokning sker en urlakning i kokvattnet som ej 

sker vid sous-vide. Alla resultat gällande de texturella variablerna för lår, var över medel för både 

kokning och sous-vide. Kokning hade störst utslag på tuggmotstånd för låren, jämfört med när den 

tillagades med sous-vide. Det tyder på att låren har relativt mycket bindväv, kollagen och fett. Doften 

och smaken härsket hade minst utslag vid kokning för lår men det var även lågt för sous-vide. Brösten 

hade lägst utslag på doften och smaken härsket, vid kokning men det var även lågt för sous-vide. Det 

beror sannolikt att dofter och smaker inte släpps ut när de tillagas sous-vide.  

Det som stod ut när PCA-analyserna gjorts var först och främst en skillnad mellan bröst och lår (Figur. 

5). Det var ingen signifikant skillnad mellan genotyperna, tillagning eller foder.  Av PCA-analysen kan 

en läsa att varken foder, genmaterial samt tillagningsmetod påverkar varandra. Det finns några 

variabler som skiljer ut sig men vad de påverkas av är något som inte ingått i studien. Exempelvis så 

varierade det stort för Svenska foder på både låren och brösten (Figur. 5). Fodret gav ingen signifikans 

men för variabeln härsken doft gav lantmännens foder ett stort utslag. Det var en gård som använt detta

foder och deras hybrider var Bovans. I PCA- analysen går det att se att Hy-line ger ett stort utslag för 

låren, både för  sous-vide och kokning  (Figur. 5). I vidare studier skulle det kunna vara intressant att 

titta på om enskilda grupper skiljer sig inom gruppen. 

Det fanns ingen heltäckande sensorisk profil för hönsen, det fanns olika delar som utmärkte sig. För 

låren får texturerna tydligast utslag. Låren smakar och doftar relativt mycket, det ligger på den övre 

delen av skalan. Doften och smaken sötma har större utslag än umami för låren när det tillagas med 

kokning. Doften av sötma har även större utslag när låren tillagades med sous-vide men för smaken var

det tvärtom. Hos brösten är det mörhet som placerar sig på den övre halvan, för båda tillagnings-

metoderna. Doftintensiteten hos de sous-vide tillagade brösten hamnar även på den övre halvan. 

Brösten hade störst utslag på sötma av doft och smakvariablerna. Hur höns skiljer sig från exempelvis 

kyckling eller lantras värphöns kunde vara intressant och titta på, för att se hur olika variabler förhåller 

sig till varandra. 

Den utveckling som skett med att avelsarbetet främst lagts på avkastning har exempelvis skapat höns 
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med svagare benstomme. (Whitehead, m.fl, 2003). Det behövs idag inte mycket kraft för att knäcka ben

på uttjänta höns. Även när köttet är såpass kokt att muskelfibrerna faller lätt isär kan benflisor komma 

med. Det kan leda till att benflisor kan komma i köttet vid styckning, vilket i sin tur skapar en svår-

arbetad produkt. När panelen gjorde sina tester fick några av dem småflisor i munnen, ingen skadade 

sig. Allt kött var så mört att muskelfibrerna gick att dra loss mycket enkelt. Efter att hönsen var kokta 

bröts en av hönsen på mitten bara genom när den lyftes, detta tyder på mycket skört ben. Flera av 

djuren hade brutna vingar och ben när de kom från slakteriet. När de var frysta bröts några ben i 

förberedelserna.  

6  Slutsats

Att dela upp höns i bröst och lår/vingar gör att förutsättningarna för en mer exakt tillagning ökar. Det är

den tydligaste skillnaden som visar sig i denna studie. Den distinkta uppdelning som de könsmogna 

djuren har mellan de olika styckningsdetaljerna, skulle sannolikt vinna på att tillaga dem uppdelat. Hos 

höns är det tydligt hur själva köttstrukturen är annorlunda, deras lår har mycket röda muskelfibrer, 

vilket det är minimalt av hos broilers. Det finns texturella kvaliteter i hönsköttet som inte finns hos 

slaktkyckling men hur mycket mer höns smakar eller doftar jämfört med kyckling är oklart. Det vore 

intressant att jämföra slaktkycklingar och värphönshybrider, i hur de smakar i relation till varandra. 

Den nya insikten om de texturella kvaliteterna hos höns ger nya möjligheter att förstå och skapa olika 

maträtter. Idéen om att koka hela höns kanske bör omdefinieras. Detta gäller hybrider, hur lantraser 

fungerar kan vara intressant att jämföra med dagens värphöns om de har lika stor skillnad mellan bröst-

och lårkött.  I många traditionella rätter saknas en uppdelning mellan bröst och lår som sannolikt kan 

att ha göra med att det är enklare och billigare att tillaga allt i ett och samma gryta. Det kan riskerar att 

slutprodukten (maträtten) kan få för torrt eller segt kött. Även i en framtida studie vore det intressant att

väga den mängd fett varje djur hade, för att då se om det finns en skillnad.

Hönsnäringens historia visar hur konsumtionen och aveln har varit i takt med industrijordbruket, som 

idag kan sägas ha hegemoni i hur matproduktion går till (Whitehead, m.fl, 2003; Arthur& Albers, 

2003). Att fodret är billigt med hjälp av subventioner (Brownell, 2013) och snabbväxande djur kan vara

en viktig del i hur utveckling gått. Där synnerhet ett billigt pris blir fokus för konsumenterna. Att 

försöka hitta andra vägar för hur man håller värphöns kan sannolikt initialt medföra större kostnader. 

Den utveckling som skett inom fjäderfäproduktionen tyder på att produktionssystemet i stor grad 
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påverkat hur konsumtionen av höns ser ut. Separerat avlingsarbete mellan kött och äggläggare har 

sannolikt varit den mest bidragande faktorn till minska höns konsumtion. De har blivit så effektiva på 

att lägga ägg, att deras skelett lackas ur på kalk och de blir ickeproduktiva. De små kroppar som dagens

värphöns har, är sannolikt ett arv av att de utvecklats för burproduktion, som idag har reden men 

fortfarande relativt trångt utrymme. Inom den här industrin finns en hegemoni med få företag som 

genetiskt skapat relativt uniformt djurmaterial (NE, 2013). Det har resulterat i produkter som är väldigt 

snarlika. Den egenskap som legat i fokus avelsarbetet har varit stor avkastning. Höns kan ses som en 

symbol för den här typen av jordbruk, där ett djur tydligt delats upp i två kategorier, värphöns och 

slaktkycklingar. Att återerövra höns till matbordet är i slutändan en fråga på vilket sätt man väljer att 

organisera produktionssystemen. 
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