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Sammanfattning 

En tidigare utförd förstudie har bidragit till en vidare reflektion kring handlagets betydelse vid 

tillverkning av chokladmousse. Denna har även givit förkunskaper om en chokladmousse 

kritiska moment. Handlaget visade sig ha större betydelse än trott när förstudien utfördes. Därför 

har praktisk kunskap blivit en stor del av denna uppsats.   

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika handlag påverkar volymen hos en mörk 

chokladmousse.  

I metoden redogörs det för den triangulering som användes för att få svar på syftet. Studien 

bygger på en förstudie där resultatet var ett recept på chokladmousse som sedan utvecklades 

genom att undersöka handlagets betydelse. För att samla in bakgrundsfakta utfördes en 

litteraturstudie, därefter utfördes laborationer som observerades direkt och indirekt genom 

filminspelning.  

Resultatet visar på att det krävdes fler handvändningar för att vända ner äggvite- och gräddskum 

med en slickepott jämfört med en ballongvisp. Däremot sänktes temperaturen snabbare vid 

användandet av ballongvisp än slickepott. Sluttemperaturen på chokladmousserna påverkades av 

antalet handvändningar skummet vändes ner i. Desto fler handvändningar skummet vändes ner i 

ju lägre sluttemperatur.  

Slutsatsen påvisar att vid tillverkningen av chokladmousse är det viktigt att inte låta 

temperaturen bli för låg. Detta är den största faktorn till en grynig och torr chokladmousse med 

låg volym. Temperaturen påverkas av bland annat antalet handvändningar som krävs för att 

vända ner skummet.  

Nyckelord: Handlag, Choklad, Volym, Slickepott, Ballongvisp.  
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Förord 
Choklad är en intressant råvara som skiljer sig mycket från andra produkter då den går att 

använda på så många olika sätt. Intresset för choklad har alltid funnits hos oss och när vi fick 

chansen att fördjupa oss i råvaran kunde vi inte motstå att ta den. Idén till det här examensarbetet 

diskuterades fram genom ett sammarbete med Werners Gourmetservice som erbjöd oss att få 

arbeta med någon av deras produkter. Vi bestämde att chokladmousse var det ämne vi ville 

fördjupa oss vidare i, då det är en produkt med komponenter som går att undersöka på många 

olika sätt och såklart innehåller choklad. Nu när vi har arbetat med chokladmousse i snart sex 

månader inser vi att det har varit en fantastisk tid och vi har lärt oss otroligt mycket. Vi vill rikta 

vårt tack till alla som har gjort den här uppsatsen möjlig och för all den kunskap vi fått med oss. 

Först och främst vill vi tacka Werners Gourmetservice för en oförglömlig studieresa, en underbar 

vecka på Gastronord och självklart all choklad. Speciellt tack vill vi rikta till Johan Sterner och 

Stefan Carlsson för ert engagemang i “Chocolatework”, personligheter som förgyllt studieresa 

och studietid med varor samt glada skratt. Vi vill även tacka vår bihandledare Jesper Johansson 

för det otroligt stora engagemanget och all den tid han har lagt ner på arbetet. Stort tack till vår 

handledare Åsa Öström som har varit med och utformat samt strukturerat vårt arbete. 

 

Tack!   

Grythyttan, 2014-06-07 

Amanda Samuelsson   

Nicolina Karlsson  
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1.0 Introduktion 

Efter att ha studerat den praktiska kunskapen och hur det reflekterande hantverket utvecklar ens 

handlag blir detta ämne aldrig mindre intressant. Gustavsson (2001) skriver att handlingar 

utförda av vana eller rutin inte är praktisk kunskap utan de måste genomgå något slag av 

reflekterande tänkande. Då kan en praktisk kunskap utvecklas och handlaget bli bättre. Under 

förstudien arbetade vi utefter Gustavssons (2004) uttryck learning by doing vilket innebär ett 

ständigt reflekterande under laborationsprocessen. Detta resulterade i större kunskap om de olika 

delarna choklademulsion, äggviteskum och gräddskum och en utökad kunskap inom det 

praktiska hantverket.   

Under en tidigare läst kurs, molekylär gastronomi MÅ1605, fanns momentet laborativ 

matlagning. Då utfördes laborationer som skulle identifiera skillnader i en chokladmousse när 

mängden choklad varierade. När ett chokladmousserecept var framtaget startades laborationerna 

vilket vi trodde skulle vara enkelt genomfört. Då upptäcktes det att chokladousserna skiljde sig 

otroligt mycket från varandra där ena blev grynig och andra slät. Efter att ha skapat ännu en 

omgång chokladmousse fick även den andra egenskaper. Beroende på hur de olika delarna var 

vispade, hade för temperatur med mera, varierade chokladmoussen i konsistens. Laborationer 

utfördes på dessa delar för att ta reda på deras kritiska punkter och sedan kunna hålla dem 

konstanta.Trots dessa fasta variablar fick fortfarande chokladmousserna olika egenskaper vilket 

bara kunde ha en slutsats. Beroende på vem som blandade chokladmoussen blev slutresultatet 

annorlunda. Att diskutera denna problemformulering fanns det inte tid till i förstudien men 

intresset för frågan kvarstod. Hur mycket påverkar handlaget slutresultatet av en chokladmousse? 

Denna fråga står därför till grund för syftet till denna uppsats.   

 

1.1 Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 

Uppsatsidén startades utifrån en reflektion vid blandningen av en chokladmousse, varför 

resultatet blir olika beroende på vem som håller i slickepotten. Denna uppsats har ett fokus på 

handlaget vid tillverkningen av chokladmousse och diskussionen handlar om den praktiska 

kunskapen. Forskning inom ämnet måltidskunskap delas in i tre olika kunskapsformer, 

vetenskap, praktik och estetik (Örebro Universitet, 2014a). Den praktiska kunskapsformen kan 
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definieras på många olika sätt skriver Svenaeus (2009). Han menar att alla aktiviteter vi utför är 

något slag av praktisk kunskap. Handlingen som görs av vana bör ifrågasättas så att det praktiska 

området utvecklas hävdar Gustavsson (2004). Det är trots allt en kombination av reflektion och 

praktik som driver det framåt menar han. Genom att observera handlaget under blandningen av 

en chokladmousse kommer teoretisk kunskap och praktiskt utförande ställas mot varandra. När 

teoretiska och praktiska kunskaper kombineras menar Gustafsson (2004a) att förklaringar om 

tillagningen av mat sker på en ny nivå. Då dessa kunskaper kombineras uppstår reflektioner som 

driver utvecklingen av måltidskunskap framåt (Gustafsson, 2004a).  

Chokladmoussen är anpassad till en restaurangmiljö för att vara relevant till verkligheten. 

Receptet är även anpassat så att chokladmoussen efter tillverkning och kylning går att göra 

queneller av. Den går att frysa i silikonformar för att sedan serveras på tallrik och behålla sin 

form. Måltidskunskap och värdskap grundar sig i FAMM-modellen, de fem apsekterna 

(Gustafsson, 2004a). Produkten är en av de fem aspekterna ur modellen som innefattar mat och 

dryck.  Maträtten behöver vara tilltalande för sinnena samtidigt som det grundar sig på 

vetenskapligt sätt och skicklighet i handlaget (Gustafsson, 2004b). Att därför presentera mat på 

ett snyggt visuellt sett påverkar hur smaken, doften och konsistensen uppfattas (Öström, 2004). 

När chokladmoussen är anpassad till att kunna presenteras i flera olika former anser Östrom 

(2004) att måltiden får en positiv effekt.  

 

1.2 Teoretisk bakgrund 

Bakgrunden tar upp delarna praktisk kunskap, chokladmoussens egenskaper, hur de olika delarna 

fungerar och hur kokböcker beskriver blandningen. För att få en förståelse om hur stor påverkan 

den praktiska kunskapen har i matlagning börjar den teoretiska bakgrunden med detta stycke. 

Övergången går till att förklara chokladmousse och dess delar choklademulsion, äggviteskum 

och gräddskum. Då arbetet fokuserar på produkten chokladmousse och hur handlaget påverkar 

slutresultatet är den teoretiska bakgrunden i denna ordning. Avslutningsvis presenteras 

blandningen av chokladmoussen då det är blandningen som är uppsatsen undersöker.  
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1.2.1 Praktisk kunskap 

All sorts kunskap, oavsett ifall den är teoretisk eller praktisk, har någon slags av tyst dimension 

(Gustavsson, 2002). Det innebär att viss kunskap inte kan uttryckas i ord och därför identifieras 

som tyst (op. cit.). Bohlin (2009) särskiljer den tysta kunskapen genom att nämna dess kriterier 

om hur den förmedlas vidare. En person bör ha förmågan att kunna utföra praktiska uppgifter, 

veta vad som sker vid matlagning och förmedla denna kunskap vidare (Bohlin, 2009). 

Kunskapsöverföring sker idag ofta via erfarenheter som kockar delger varandra (Jönsson, 2012). 

Trots denna förmedling ställs ändå många frågor i och med tyst kunskap, till exempel “Är det ett 

kunnande som inte kan beskrivas?” menar Molander (2000). Den gastronomiska kunskapen sker 

sällan via skrift eller via vetenskapliga artiklar hävdar Jönsson (2012), därför uppstår tyst 

kunskap. När dock tyst kunskap utförs i ett sammanhang där reflektioner sker är den inte längre 

tyst (Gustavsson, 2002). För att öppna upp dessa reflektioner börjar nu de gastronomiska 

högskolorna övergå från efterhärmning och mästerlärandet till det reflekterande lärandet 

(Jönsson, 2012).  

Hantverket består av en mängd ställningstaganden och utifrån dessa övar kroppen in den 

praktiska kunskapen (Molander, 2000). Att tillverka något av ren vana, på rutin eller få till det av 

ren slump räcker inte för att ha kunskap hävdar Gustavsson (2001). Veta vad man gör menar han 

är ett uttryck för kunskap då handlingar sker med avsiktliga moment. Gustavsson (2002) menar 

ändå att vanor och rutiner måst finnas eftersom den praktiska kunskapen utvecklas därifrån. När 

den inövade vanan eller rutinen stöter på problem, måste ett reflekterande tänkande ske över hur 

rutinen skulle kunna genomföras annorlunda (Gustavsson, 2002). När vi skaffat oss en hållbar 

lösning eller ett nytt sätt att gå tillväga, går vi tillbaka till en förnyad praktik (op. cit.). Det är i en 

sådan reflektionsprocess som den praktiska kunskapen förnyas (Molander, 2000).  

Kunskap har länge förknippats med det färdiga resultatet medan själva genomförandet vid denna 

framtagning ansetts som sekundär (Gustavsson, 2002). I ett praktiskt sammanhang riktas 

uppmärksamheten mot själva utförandet, i ett teoretiskt resonemang handlar det om logiska 

slutsatser (op. cit.). Dessa två kunskapsformer utförs inte var för sig utan alltid i kombination 

med varandra hävdar Gustavsson (2001). Reflektioner sker då under själva praktiken (Molander, 

2000).  Att veta varför saker och ting görs på ett visst sätt ger den praktiska kunskapen samma 

likgiltighet som den teoretiska (Gustavsson, 2002).   
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1.2.2 Chokladmousse 

En chokladmousse består av choklademulsion, gräddskum och/eller äggviteskum som sedan 

blandas ihop till en och samma massa (CIA, 2009; McGee, 2010). Vid tillverkningen av 

chokladmousse finns det kritiska moment som bör bevakas extra noga (Duytsche, 2007). 

Ingrediensernas temperaturintervaller från första blandningen till slutliga chokladmoussen är ett 

exempel på detta (ibid.). Temperaturen är viktig på grund av kristalliseringen av kakaosmöret 

vilket är stelningsprocessen av kakaosmörets fettkedjor (McGee, 2004). Därför är en låg 

sluttemperatur på en nästan färdigblandad chokladmousse riskabel (Duytsche, 2007). När 

kristalliseringen sker för snabbt under blandningen bryts choklademulsionen vilket resulterar i en 

lägre volym och en textur som blir torr och grynig (op. cit.). Kakaosmörets kristallisering 

inträffar mellan temperaturerna 33,8ºC till 26ºC (Blumenthal, 2009). 

Utseendet och texturen på en chokladmousse skriver Balaguer (2006) bör vara glansig, elastisk 

och ha en lös konsistens vid tillverkningen. Smeten ska vara väldigt flytande när den är 

färdigblandad hävdar Duytsche (2007). Choklademulsionen, vilket är basen i en chokladmousse, 

ska hållas slät och skummen ska gärna vispas på mellanhastighet för då skapas en jämnare 

skumbildning (CIA, 2009; Bau m.fl., 2010). För att skapa en luftig och stabil chokladmousse 

skall skummet adderas lite i taget i choklademulsionen för att förhindra en kollaps av skummets 

luftbubblor (CIA, 2009). Att addera skummet i tredjedelar anses vara bäst enligt CIA (2009) för 

att få bästa möjliga volym. McGee (2010) skriver istället att choklademulsionen och skummet 

bör jämnas ut i konsistens, vilket görs med ¼ av skummet. Sedan ska resterande skum tillsättas i 

en omgång.  

 

1.2.3 Choklademulsion 

En lyckad choklademulsion ska innehålla en korrekt balans av kakaosmör, socker, kakaopartiklar 

och vätska (McGee, 2010). Detta är på grund av att choklademulsionen ska kunna absorbera den 

vätska som tillsätts för att skapa emulsionen (op. cit.). Vilken mängd vätska som ska tillsättas 

beror på hur mycket kakaosmör och kakaopartiklar chokladen innehåller samt vätskans fetthalt. 
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Ju högre mängd av dessa tre desto större mängd vätska behöver tillsättas för att skapa en 

choklademulsion (McGee, 2010)   

Chokladens kakaosmör börjar smälta vid 33,8ºC och när den nått temperaturen 46ºC är alla 

kristaller helt smälta (Stortz & Marangoni, 2011). Innan blandning med skum bör 

choklademulsionens temperatur vara 65ºC anser Duytsche (2007). En helt annan 

temperaturrekomendation ger Roos (2012) vilket är en choklademulsion på 40-45ºC innan 

blandning.  

 

1.2.4 Äggviteskum 

Skum är gasbubblor som fördelas i en vätska eller solid, exempel på skum är protein- och 

fettskum (McGee, 2004). Äggviteskum är ett proteinskum (op. cit.). När äggviteskum vispas 

bildas luftbubblor i vätskan, som sedan trycker upp proteinet till ytan och får proteinet att bilda 

ett starkt nätverk (McGee, 2010). Ju mer skummet vispas desto tätare binder proteinerna ihop sig 

i och med koagulering skriver McGee (2010). Om äggviteskummet vispas för länge menar han 

att proteinerna fortsätter koagulera och bildar kompakta klumpar, samtidigt som skummet 

kollapsar till en flytande vätska. I flertalet recept tillagas äggviteskum genom att tillsätta varm 

sockerlag, som sedan vispas till rumstemperatur (CIA, 2009). Värmen bidrar till en koagulering 

av proteinerna och resulterar i ett stabilare skum (McGee, 2004). Ett äggviteskums stabilitet är 

direkt kopplad till bland annat dess struktur, bubbelstorlek, fördelning av bubblor och 

volymutveckling (Miquelim, Lannes & Mezzenga, 2010). Dock är äggviteskum känsligt mot fett 

då dess protein konkurrerar om utrymmet mellan luften och vattnet (McGee, 2004). När detta 

sker förstörs skummets ursprungliga struktur (op. cit.).  

 

1.2.5 Gräddskum 

Luften som bildas i ett gräddskum, vilket är ett fettskum, binds samman av gräddens fett vilket 

lägger sig som ett nätverk runt de mikroskopiskt små luftbubblorna (McGee, 2004; McGee, 

2010). Desto längre vispningen pågår desto mer klumpar fettet ihop sig och stabiliserar skummet 

(Dickinson, 2010). Vid övervispning blir dock fettklumparna för stora och skummet kollapsar 
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(op. cit.) Detta påverkar då skummets elasticitet och volym (Shalaby, Farahat & Heikal, 2013). 

Gräddens temperatur innan påbörjad vispning ska enligt McGee (2004) vara mellan 5-10ºC 

medan Duytsche (2007) rekommenderar 3-4ºC. Vikten av att arbeta med kyld grädde är på grund 

av att värme försvagar fettmolekylernas kedjor vilket i sin tur resulterar i en kollapsning av 

skummet (McGee, 2004; McGee, 2010). Kollapsningen sker vid en temperatur på 37 ºC 

(Vermeir, 2011). En ytterligare faktor som bidrar till ett stabilare fettskum är att använda 

nedkylda redskap då friktionen som bildas vid vispning har en värmande effekt (McGee, 2010).  

 

1.2.6 Blandningen av chokladmoussen    

I receptböcker beskrivs blandningen av olika skum och emulsioner oftast enbart med mängder, 

temperaturer och ibland hastigheter på hushållsassistenter (Friberg, 2003; Migoya, 2012; 

Balaguer, 2012; Bonnier Fakta, 2010; Balaguer, 2006). Ibland anges vilket material som 

används, till exempel slickepott eller assistent (Hermé, 1998; Duytsche, 2007; Migoya, 2012). 

Dessa beskrivningar sker oftast vid tillverkningen av de olika delarna (choklademulsion och 

skum), aldrig om blandningen av dem (Friberg, 2003; Migoya, 2012; Balaguer, 2012; Bonnier 

Fakta, 2010; Balaguer, 2006; Hermé, 1998, Duytsche, 2007). Ett exempel på hur kokböcker 

generellt beskriver blandningen, ser ut så här: “Fold half of the whipped cream into the chocolate 

mixture. Fold in the remaining whipped cream. Fill a piping bag with the mousse…”(Migoya, 

2012, s 304). En bra teknik krävs vid blandningen eftersom de olika delarna, choklademulsion 

och skum är olika kompakta (Culinary Institute of America, 2009). En korrekt vändningsteknik 

försäkrar därför att skummets volym bibehålls i största mån vid blandningen (op. cit.). Val av 

material anser McGee (2010) också som viktigt. Han nämner att ballongvisp eller ett milt 

handlag med slickepott vid nedvändning av skum är bästa sättet för att behålla så mycket volym 

som möjligt.  

CIA (2009) är en gastronomisk kurslitteratur som är en av få böcker som beskriver blandningen 

av chokladmousse mer utförligt. De använder förklaringar som t.ex. hur slickepotten ska pressas 

mot bunken och vilken rörelse den ska föras i. CIA (2009) beskriver även att handlaget bör vara 

lätt och pågå tills att chokladmoussen är jämn i konsistens och färg. För att underlätta recepturen 
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bör därför ett mer beskrivande språk användas anser Duytsche (2007). Det är till stor fördel vid 

tillverkningen av till exempel chokladmousse (op. cit.).  

 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika handlag påverkar volymen hos en mörk 

chokladmousse.  

- Två handlag varieras med materialen slickepott och ballongvisp.   

- Antalet handvändningar, chokladmoussens temperaturintervall och dess konsistens undersöks.  

 

 

2.0 Metod och material 

Studiens data har samlats in på fler än tre olika sätt vilket Bryman (2011) kallar för triangulering. 

Först lyftes information och reflektioner in från förstudien. Därefter utfördes en litteratur- och 

databassökning för att samla in information om tidigare studier för att hitta relevant fakta om 

chokladmoussens egenskaper. Utifrån frågeställningar genomfördes sju laborationer av 

chokladmousse som samtidigt videoinspelades. Under laborationerna gjordes även en direkt 

observation. Efter avslutad laboration och direkt observation studerades videoinspelningarna på 

dator vilket fungerade som ett komplement skriver Einarsson och Hammar Chiriac (2002) till 

den direkta observationen. Detta kallas för indirekt observation. Det insamlade resultatet 

analyserades och tolkades på olika vis som sedan sammanställdes under rubriken resultat. 

Användandet av triangulering kan ibland vara till en nackdel hävdar Bryman (2011) då resultat 

kan motsäga varandra.  

För att besvara syftet har dessa metoder genererat i olika resultat. Antalet handvändningar för 

varje omgång nedblandat skum kunde dokumenteras via videoinspelningarna. Samtidigt 

noterades temperaturen och tiden för varje omgång nedblandat skum. De direkta och indirekta 

observationerna gav spridda kommentarer om hur blandningen med de olika handlagen 

påverkade chokladmoussen utseendemässigt. Efter att varje chokladmousse var färdigblandad 

hälldes smeten i en bägare och dess vikt noterades. När väl chokladmoussen kristalliserat gjordes 

queneller vilket via observation genererade i hur dess konsistens upplevdes.  



13 
 

 

 

2.1 Förstudie 

Uppsatsen är en vidare forskning på ett arbete gjort i kursen Molekylär gastronomi, MÅ1605. 

Arbetet fungerade som en förstudie då bland annat ett recept på chokladmousse blev framtaget, 

se tabell 1. Förstudien utgick från fyra olika recept på chokladmousse med olika skum. Dessa 

bedömdes sensoriskt utifrån attributen utseende, textur och smak. Chokladmoussen skulle även 

anpassa sig efter bestämda kriterier. Dels uteslutande av övriga tillsatta smaker än mejeri, ägg 

och socker. Egenskapen att kunna formas till en quenell och klara av frysning samt upptining 

utan att förlora sin form. Dessa kriterier togs fram eftersom chokladmoussen då enklare kunde 

anpassas till en restaurangsituation.  

Förstudien grundar sig på metoden Creative Design (Naes & Eikrem Nyvold, 2004). Metoden 

innebär idégenerering som testas, diskuteras och omprövas. Vid testerna användes tekniken 

learning by doing vilket Gustavsson (2004) beskriver är när lärandet sker via flera testomgångar. 

När det recept som skulle användas i studien var bestämt började de olika delarna 

choklademulsion, äggviteskum och gräddskum undersökas genom learning by doing. När 

choklademulsionen testades upptäcktes det att teknik och temperatur påverkade dess slutresultat. 

Vid de första testerna registrerades aldrig choklademulsionens temperatur. Detta ledde till att 

under blandningen skedde en tidig kristallisering vilket bidrog till att chokladmoussen blev 

grynig. För att undvika detta kom vi fram till att choklademulsionen krävde en temperatur på 

minst 47ºC. 

Vid vispning av äggviteskummet användes en Kitchen Aid av professional modell. Denna 

Kitchen Aid hade en två-stegsfunktion på en tio-skala. Alltså hade den fem fasta steg men en 

skala upp till tio. När äggviteskummet testades låg fokus på stabilitet och visptid. På grund av en 

relativt låg sockerhalt upptäcktes det att skummet var svårt att få stabilt. Först användes endast 

en 121ºC sockerlag som vispades i försiktigt. Skummet blev då smått grynigt och en diskussion 

fördes kring proteinets koagulering. Istället fördelades sockermängden ut så 20% från 

sockerlagssockret tillsattes innan själva sockerlagen hälldes i. Detta ledde till att skummet 

upplevdes stabilare innan sockerlagen tillsattes. För att få skummet till en fast variabel bestämdes 
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exakta visptider för de olika iblandningarna av socker och en sluttemperatur för att veta när det 

var färdigvispat.  

Tidigare kunskap låg till grund för hur gräddskummet skulle vispas. Kylskåpskall temperatur och 

vispning på medehastighet skapade en jämnare skumbildning. Vid laborering av detta upptäcktes 

att vispning på hastighet två av tio på Kitchen Aiden bildade inget skum. Vid nästa fasta steg, 

hastighet fyra, vispades grädden för snabbt och började separera efter en stunds vilande i 

kylskåp. Hastighet 3 valdes därför vilket genererade i ett stabilt skum.  

Ännu en sak som noterades vara en viktig del i chokladmoussetillverkning var just blandningen 

mellan dessa olika delar. Beroende på vem som gjorde chokladmoussen blev slutresultatet olika. 

Därför är denna uppsats en påbyggnad av förstudien, att diskutera hur stor betydelse handlaget 

verkligen har.  

Tabell 1 Chokladmousserecept. 

Orginalrecept chokladmousse 998g 

Procent, % Gram, g Ingredienser 

12,4 % 124 g Äggviteskum 

41,0 % 409 g Grädde, 36% 

31,2 % 312 g Choklad Guanaja, 

70% Valrhona 

15,4 % 153 g Mjölk, 3% 

Äggviteskummet, 519g 

27,8 % 139 g Strösocker 1 

22,6 % 133 g Vatten 
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42,6 % 213 g Äggvita 

7,0% 34 g Strösocker 2 

2.2 Litteratur- och databassökning 

Den teoretiska bakgrunden i denna uppsats grundar sig på artiklar, reviews, kurslitteratur och 

kokböcker. Den mest använda databasen för databassökningar var Food Science and Technology 

Abstracts (FSTA) men även sökmotorn Google Scholar nyttjades. För att sökvägarna skulle gå 

att återfinna noterades dessa i en sökmatris, se bilaga 1. Sökmatrisen förhindrar risken för 

dubbelarbete hävdar Bryman (2011) då sökningar på samma sökord kan undvikas. När texter 

varken har funnits gratis eller i fulltext vid sökningen på FSTA eller Google Scholar kopierades 

titeln och söktes därefter genom Google. Om det fortfarande inte uppstod några träffar i fulltext 

som var gratis selekterades de bort. Texter och böcker som var skrivna på annat språk än 

engelska och svenska har exkluderades. Den kurslitteratur och kokböcker som har använts valdes 

utifrån att uppsatsen saknade referenser och information. Sökningar om dessa gjordes på böcker 

från Restaurang- och Hotellhögskolans bibliotek i campus Grythyttan, Örebro universitet.    

 

2.3 Pilotstudie 

Innan laborationerna genomfördes för resultatinsamling utfördes en pilotstudie. Detta är något 

Bryman (2011) rekommenderar, då observationsschema och helheten prövas. Ett första utkast på 

observationsschema gjordes med överblickande frågor, se bilaga 2. Frågorna kunde endast 

besvaras med ett svar vilket Einarsson och Hammar Chiriac (2002) anser som en hög grad av 

strukturering. De var anpassade till att få ut sifferdata, men efter pilotstudien insågs det att 

ytterligare frågor behövdes för att kunna besvara syftet. Dom nya frågorna handlade mer om 

handens rörelse och chokladmoussens utseende. Frågorna lades till i observationsschemat som 

också presenteras i bilaga 2.  De frågor som lades till var mer öppna och fria kommentarer kunde 

noteras, detta bidrog till att frågorna fick en lägre grad av strukturering (Einarsson och Hammar 

Chiriac, 2002).  
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2.4 Laborationer 

Laborationerna utfördes enligt receptet och handlagen testades ett i taget. Variationerna var två 

olika handlag i tre olika utföranden. Totalt tillverkades sju chokladmousser där första omgången 

var en testomgång för att upptäcka eventuella brister i observationsschema och laborationens 

upplägg.  

Vid start av laborationerna var choklademulsionen i en rund plastbunke med rundade 

bottenkanter av storleken 4,3 l och dess starttemperatur låg på 54ºC. Temperaturen mättes med 

en Sunartis digital hushålsstermometer och mätningen skedde direkt när choklademulsionen var 

gjord. Dess temperatur valdes utfriån Duytsches (2007) rekomendationer på 65ºC, Roos (2012) 

40-45ºC och förstudiens 47ºC. En temperatur lägre än medelvärdet valdes eftersom det fanns fler 

rekommendationer på lägre temperaturer än höga 65ºC. Äggviteskummet vägdes upp från den 

stora satsen producerad skum till en rund metallbunke av storleken 3 l. Enligt Foegeding m.fl. 

(2006) skulle skummet ha en rumstemperatur. Förstudien definierade detta som 24ºC, vilket även 

var en temperatur som användes i denna studie, se tabell 2. Gräddskummet förvarades i kitchen 

aid-bunken och hade en starttemperatur (ovispad) på 7ºC. Detta är ett medelvärde av den 

temperatur McGee (2004) och Duytsche (2007) rekommenderar att grädde ska hanteras i vid 

skapandet av gräddskum. När gräddskummet var vispat förvarades det i kylskåp i cirka fem 

minuter då färdigställandet av de olika delarna inte alltid skedde samtidigt.  

Tabell 2 De olika delarnas temperaturer innan blandning.   

Laborationer Prov Choklademulsion Äggviteskum Gräddskum 

1 B1x1 55,0  ºC 24,4 ºC 8,7  ºC 

2 B2x2 54,6  ºC 24,0 ºC 9,0  ºC 

3 B3x3 53,5  ºC 24,4 ºC 9,4  ºC 

4 S1x1 54,4  ºC 24,4 ºC 9,6  ºC 

5 S2x2 54,1  ºC 24,5 ºC 11,3  ºC 
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6 S3x3 54,8  ºC 24,3 ºC 10,6  ºC 

 

2.3.1 Variation av handlag 

Vid tillverkning av chokladmousserna varierades två handlag, slickepott med vändningsteknik 

och ballongvisp med vispteknik. McGee (2010) anser att använda ballongvisp eller ett milt 

handlag med slickepott vid nedvändning av skum är bästa sättet för att behålla så mycket volym 

som möjligt. Rörelsemönsterna valdes utifrån egna erfarenheter. Dessa två kombinerades med tre 

olika antal tillsättningar av skummen, totalt gjordes sex chokladmousser, se tabell 3. 

Tillsättningen av skummen skedde alltid proportionellt med varandra, när äggviteskummet 

tillsattes i en omgång
1
 gjorde även gräddskummet det. Detta förklaras som 1x1 relation. Nästa 

kombination var 2x2 och 3x3 vilket innebar att äggviteskummet tillsattes i två samt tre omgångar 

och därefter tillsattes också gräddskummet i två samt tre omgångar. Äggviteskummet tillsattes 

alltid först och vid de olika omgångarna tillsattes äggviteskummet i två respektive tre omgångar 

innan gräddskummets omgångar blandades ner. Vid varje enskild handrörelse vreds bunken 

1/8dels varv då CIA (2009) skriver att en rotation av bunken ger ett jämnare resultat vid 

blandningen av chokladmoussesmeten.  

Tabell 3 Kombinationen av handlag och tillsättning. 

Tillsättning Slickepott Ballongvisp 

1x1 omgång S1x1 B1x1 

2x2 omgångar S2x2 B2x2 

3x3 omgångar S3x3 B3x3 

 

 

                                                 
1
 Omgång: mängden skum delas upp i lika stora delar, antingen 1, 2 eller 3 delar. Den totala mängden i receptet är 

alltid densamma.  
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Bildserie 1 Vänstra bilden, vändning från kant mot mitten. Mittersta bilden, vändning av mitten 

mot kant. Högra bilden, nedskrapning av kanter. Alla med Slickepott.  

 

Handlag S använde en slickepott som redskap. När handlaget utfördes hade handen ett löst grepp 

kring slickepotten med tummen på ena sidan av skaftet och pekfingret ovanpå som ett tryckande 

grepp. Långfingret, ringfingret och lillfingret omslöt skaftet helt. Slickepotten skar genom 

chokladmoussen klockan ett i bunken och vid klockan nio vändes slickepotten så att 

bunkesbotten skrapades. Den hade en vändningsteknik som innebar att slickepottens topp 

pressades mot bunkens botten så viss flex uppstod. Sedan följde slickepotten bunkens botten, 

jämsides efter bunkens kant till klockan sju. Därefter lyftes slickepotten upp och samtidigt 

vinklades den 90º så att den bottensats som nyss legat på slickepotten lades på chokladmoussens 

yta. Slickepotten hade under detta moment vridits 180º. Denna lyftning och samtida vridning 

skede i en framåtrörelse med handen som fortsatte från klockan sju till klockan tolv. Handen 

rörde sig försiktigt med ett starkt grepp och hade en långsam rörelse. Efter varje handrörelse 

roterades bunken 1/8dels varv. När bunken vridits ett helt varv gjordes två handvändningar i 

bunkens mitt. Slickepotten började i bunkens närmre kant med att skära ner helt platt mot 

bunkens botten. Slickepotten fördes i en rak rörelse mot bunkens bortre kant där slickepotten 

lyftes upp till ytan och bottensatsen vändes till höger. Efter mittenvändningarna skrapades 

bunkens innerkanter ner med ett drag. Under dessa tre handrörelser roterades inte bunken. Denna 

följd fortsatte tills att skummen var jämnt utblandade med choklademulsionen, därefter 

blandades nästa omgång med skum ner.   
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Bildserie 2 Vänstra bilden, vändning av mitten. Mittersta bilden, slag mot bunkens kant. Högra 

bilden, nedskrapning av kanter. Alla med Ballongvisp.  

 

Handlag B använde en ballongvisp som redskap. När handlaget utfördes höll handen om 

ballongvispen med ett stadigt grepp. Alla fingrar omslöt skaftet och tummen omslöt åt motsatt 

håll. När en handvändning utfördes förflyttades pekfingret från det omslutande greppet till ett 

tryckande grepp på skaftets ovansida. Handledsrörelsen liknade en upp och nedrörelse. 

Visptekniken innebar att vispen vinklades 45º och fördes med ett drag från bunkens bortre sida, 

genom smetens mitt, till bunkens nedre närmre kant. Därefter lyftes ballongvispen upp och 

knackades i bunkens övre kant så att smeten inuti ballongvispen lossnade från dess center. Efter 

en sådan handrörelse roterades även bunken 1/8dels varv. Efter att bunken roterat ett helt varv 

skrapades bunkens innerkanter ner med ett drag av ballongvispen. Detta gjordes genom att lyfta 

vispen i en 90º vinkel från bunkens botten. Handleden hade en cirkulär rörelse och under hela 

rörelsen var det samma strängar på ballongvispen som skrapade bunkens kanter. Denna följd 

fortsatte tills att skummen blandats jämt ut med choklademulsionen, därefter blandades nästa 

omgång med skum ner.   

    

2.3.2 Arbetsytan 

En köksbänk arrangerades med videokameran på ett kamerastativ. Den monterades så att 

kameran var på en höjd av 1 meter med en sned filmvinkel över bänkarna, se bild 1. Filmytan 

hade en area på 0,5   där händer och bunkar syntes i bild. Chokladmoussens bunke markerades 

med ett sträck på ena kanten vid laborationens start. På bänken under bunken ritades en något 

större cirkel med fyra genomskurna sträck. Detta var för att hålla rotationen av bunken exakt. 
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Bild 1 Foto på arbetsytan ur videovinkel. 

 

 

2.3.3 Vikt 

Vid mätning av volymen beräknades chokladmoussens vikt ifrån en bestämd volym. En och 

samma bägare användes till alla prover som bestod av glas med raka kanter. När 

chokladmoussen var färdigblandad fylldes bägaren upp till kanten och ytan skrapades med palett. 

Utsidans kanter torkades från spill och vägdes därefter på en våg med 1/100dels gram. Bägarens 

vikt räknades bort. Bägaren diskades efter varje användning och endast chokladmoussens vikt 

noterades, se tabell 4. Utifrån chokladmoussens vikt med samma volym kan slutsatser dras om 

att desto mindre chokladmoussen vägde desto större volym hade den totala massan.  

 

2.3.4 Formandet av en quenelle 

Chokladmoussernas slutresultat jämfördes genom att undersöka dess konsistens. För att kunna 

beskriva konsistensen formades chokladmoussen till queneller, vilket är en äggliknande form 

som görs med en matsked. Quenellerna gjordes efter att chokladmousserna tinat från frysning. 

Två silverskedar i storlek av 15ml lades i en silverbunke med varmt vatten från kranen. Vattnet 

var kvar på skeden under tillverkningen av quenellen. När nästa quenelle användes den andra 

skeden och den första lades tillbaka i det varma vattnet.  
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2.4 Direkt observation 

Vid blandningen av delarna choklademulsion, äggviteskum och gräddskum genomfördes en 

direkt observation som också spelades in av en videokamera av modell Sony HDR-CX240E. 

Observationen utfördes av uppsatsförfattarna vilket betyder att de ansågs som fullständiga 

deltagare under observationen (Einarsson och Hammar Chiriac, 2002). Detta innebar att 

observatörerna var med och deltog under observationen (ibid.).  Det kan vara till fördel att 

använda flera observatörer hävdar Einarsson och Hammar Chiriac (2002). De menar att 

observatörerna kan då hjälpas åt att skapa en bild över skeendet och jämföra sina registreringar 

av observationen. Filminspelningen startades innan första blandningen av äggviteskummet. 

Under den direkta observationen kommenterades temperaturintervaller, vikten på vardera 

chokladmousse i den förbestämda bägaren samt hur blandningen upplevdes/såg ut. Inspelningen 

avslutades efter att all chokladmousse hade förts över till förvaringsburkar. All dokumentation 

utfördes muntligt genom videoinspelningen. Efter avslutad filminspelning genomfördes en 

transkribering av dessa kommentarer, i form av korta meningar, till ett exceldokument. Ord som 

inte hade bidragande effekt till resultatet uteslöts.  

 

2.5 Indirekt observation 

Två indirekta observation gjordes på samtliga inspelningar för att få med information som den 

direkta observationen missat. Den första observationen registrerade hur många handvändningar 

som krävdes för varje omgång skum, hur lång tid det tog samt temperaturerna under 

blandningen, se tabell 5 och 6. Observation två tittade övergripande på hur chokladmoussen 

blandades och handens rörelsemönster. Användandet av videokamera bidrog med information 

som annars hade gått förlorad vilket Einarsson och Hammar Chiriac (2002) håller med om. 

 

2.6 Dataanalys 

Vid analysering av data sorterades resultatet först upp efter olika kategorier. Sifferdata så som 

antalet handvändningar, tiden för blandningen, temperaturintervallen och chokladmoussens vikt 

sammanställdes i tabeller och figurer som presenteras under avsnittet mätdata i resultatet. Den 
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direkta och indirekta observationen analyserades var för sig i det första steget och resultaten 

sammanfattades under vardera rubrik. När resultatet var sammanfattat sorterades det efter 

tillhörande laboration och under varje omgång skum. Under andra bearbetningen sorterades 

vardera observation in i kategorier som hade skapats utifrån observationsschemat. Detta skulle 

kunna likna Brymans (2011) förklaring till öppen kodning. Det innebär att resultatet bryts ner, 

studeras och grupperas till kategorier. Detta resulterade dock i att viss information 

återupprepades i resultatdelen mellan de två observationsmetoderna. Därför skrevs resultatet ut i 

pappersform och jämfördes mellan varandra och varje mening som hade liknande betydelse 

markerades med färgpenna. Detta moment kallar Bryman (2011) för axial kodning vilket betyder 

att resultatet sammanfogas under samma kategorier. Den ena dubbletten av resultatet klipptes 

bort och hela uppsatsen sammanfogades med hjälp av tejp. Detta skapade en ny struktur över 

arbetet.  

Formandet av queneller analyserades efter de inspelningar som gjordes för varje chokladmousse. 

Enkla meningar skrevs ner om chokladmoussens textur och hur pass följsam den var i rörelsen. 

Ju trögare momentet upplevdes drogs liknelser om att chokladmoussen var torrare och 

kompaktare i konsistens.  

 

2.7 Forskningsetik 

Mestadels bör forskning ha någon slags etisk diskussion om sitt forskningsarbete skriver Bryman 

(2011). Han menar att information-, samtycke-, konfidentialitet- och nyttjandekravet finns till för 

att undvika problem som kan uppstå mellan undersökningspersoner och forskare. Eftersom 

denna uppsats inte inkluderar några undersökningspersoner är inte dessa krav aktuella.  

 

 

3.0 Resultat 

I denna uppsats används begreppen handvändning, blandning och handlag vid tillagandet av 

chokladmoussen. Handvändningen menas med den enskilda rörelsen som görs upprepande 

gånger. Blandningen är det övergripande moment som sker när flera handvändningar görs. 



23 
 

Handlaget är båda dessa inkluderade och betyder allt handen gör från början till slut vid 

tillverkningen av chokladmousse.  

 

3.1 Mätdata 

I tabell 4 syntes ett samband mellan antal handvändningar och chokladmoussens vikt. Flera 

handvändningar resulterade i en chokladmousse med en högre vikt, alltså lägre volym, vilket 

gällde för alla laborationer. Desto fler handvändningar som utfördes fick sluttemperaturen en allt 

lägre temperatur och tiden för blandningen blev längre. Temperaturerna skiljde sig en aning då 

slickepotten resulterade i en chokladmousse som hade en sluttemperatur på 1 ºC grad högre än 

ballongvispen. Sluttemperaturen hos laboration B3x3 var nästan 4ºC lägre än laboration B1x1. 

Skillnaden mellan laborationerna S3x3 och S1x1 var knappt 3ºC. Vid blandning av S3x3 krävdes 

det fler handvändningar än övriga laborationer och hade även den längsta tiden på 8.10 minuter. 

Den lättaste chokladmoussen, alltså den med högst volym, var S1x1 varav B1x1 hade näst högst 

volym. De övriga var relativt lika i sina vikter, då laboration B2x2 och S2x2 hade i stort sett 

samma vikt och detsamma gällde B3x3 och S3x3.  

Tabell 4 Mätdata.  

Laboration Antal 

handvändningar 

Total tid Sluttemperatur Vikt på mousse 

B1x1 56 st 1min 48sek 23,8 ºC 112,8 g 

B2x2 85 st 2min 40sek 21,8 ºC 117,0 g 

B3x3 129 st 3min 45sek 20,1 ºC 125,0 g 

S1x1 71 st 1min 57sek 24,5 ºC 105,2 g 

S2x2 125 st 3min 29sek 23,4 ºC 117,7 g 

S3x3 195 st 8min 10sek 21,8 ºC 125,3 g 
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De olika chokladmousserna hade alla väldigt lika sluttemperaturer, se figur 1. Det tydligaste 

temperaturfallet mellan omgångarna skedde när det första gräddskummet blandades ner. För 

B1x1 och S1x1 skedde detta mellan omgång 1 och 2. För B2x2 och S2x2 skedde detta mellan 

omgång 2 och 3. För B3x3 och S3x3 skedde detta mellan omgång 3 och 4. För Laboration B3x3 

hade lägst sluttemperatur, S3x3 samt B2x2 hade näst lägst och exakt samma sluttemperatur. 

Handlaget med ballongvispen slutade dock vid en lägre temperatur efter varje slutförd 

chokladmousse jämfört med slickepotten.    

 

Figur 1 Temperaturintervall efter varje nedvänd omgång skum i choklademulsion.  

Vid alla chokladmousser syntes det tydligt att alla gjorda med ballongvisp krävde färre antal 

handvändningar än de som använt slickepott, se tabell 5 och 6. Blandningen av den sista 

omgången äggviteskum för S3x3 tog längst tid. Generellt krävde B3x3 och S3x3 fler antal 

handvändningar vid varje moment än vad de övriga behövde. De tog nästan alltid längre tid att 

utföra dessa handvändningar också.  
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Tabell 5 Antal handvändningar vid varje omgång äggviteskum samt tiden för varje omgång. 

Laboration Omgång 1 Tid 1 Omgång 2 Tid 2 Omgång 3 Tid 3 

B1x1 26 st 55 sek - - - - 

B2x2 19 st 48 sek 20 st 47 sek - - 

B3x3 21 st 46 sek 21 st 50 sek 22 st 42 sek 

S1x1 29 st 47 sek - - - - 

S2x2 25 st 58 sek 30 st 49 sek - - 

S3x3 30 st 57 sek 34 st 1min 9sek 34 st 1min 24sek 

 

Tabell 6 Antal handvändningar vid varje omgång gräddskum samt tiden för varje omgång. 

Laboration Omgång 1 Tid 1 Omgång 2 Tid 2 Omgång 3 Tid 3 

B1x1 30 st  53 sek - - - - 

B2x2 22 st 28 sek 24 st 37 sek - - 

B3x3 22 st  32 sek 20 st 25 sek 23 st 30 sek 

S1x1 42 st 1min 10sek - - - - 

S2x2 34 st 51 sek 33 st  51 sek - - 

S3x3 37 st 1min 1sek 31 st 50 sek 29 st 49 sek 
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3.2 Observationer 

Under alla laborationer med ballongvisp fastnade skummet vid de första blandningarna inuti 

ballongvispens strängar. Detta slogs ut med ett hårt slag på bunkens övre kant och generellt 

användes ett hårt handlag vid vändningarna på alla chokladmousserna med ballongvisp. På 

bunkens innerkanter fastnade det oblandad choklademulsion vid laboration B1x1 och B2x2. 

Efter första omgången med äggviteskum fick B1x1 och B2x2 en glansig yta men efter ytterligare 

handvändningar blev de mindre glansiga. B2x2 fick en prickig yta som innehöll både små och 

stora bubblor men B1x1 innehöll enbart små bubblor. Vid första och andra omgången 

äggviteskum flockade sig skummet i B3x3 och mycket små äggviteskumklumpar fanns kvar på 

innerkanterna. I B2x2 fördelades andra omgången med äggviteskum ut jämnt med något mildare 

handlag men på bunkens innerkanter fastnade en mindre mängd av utblandad choklademulsion.  

Vid blandning av gräddskum användes ett mildare handlag vid alla B-laborationer, jämfört med 

blandningen av äggviteskum. I alla laborationerna skedde en tydlig marmorering av 

choklademulsionen och gräddskummet. De krävdes därför knappt några slag mot bunkens övre 

kant med ballongvispen, endast enkla handknyckningar. Laboration B1x1 gick från att vara lös 

vid de första handvändningarna till att bli allt tjockare. Under andra omgången av gräddskummet 

började B2x2 och B3x3 tjockna allt mer. I B2x2 och B3x3 fanns rester av oblandad äggviteskum 

och choklademulsion kvar på bunkens innerkanter. Konsistensen på B2x2 och B3x3 var tjock 

samt B3x3 hade en spräcklig och tydligt kuperad yta. När B2x2 och B3x3 hälldes upp i formar 

syntes mörkare partier i bunkesbotten.  

Något som alla laborationer med slickepotten hade gemensamt var att vid blandningen av 

äggviteskummet, oavsett vilken omgång, bildades det outblandbara klumpar. För att få ut dessa 

klumpar användes ett något hårdare handlag genom att slickepottens topp ströks mot klumparna. 

I första omgången för S3x3 såg det ut som att bubblorna kollapsade vid detta moment.  

Chokladmoussen i S3x3 hade en tjock konstistens vilket bidrog till att all smet inte blandades på 

samma gång. S1x1 och S3x3 hade en glansig yta efter första omgången med äggviteskum. 

Chokladmoussen S1x1 fick ett marmorerat utseende och volymen ökade snabbt. Vid 

nedvändning av sista omgången äggviteskum i S3x3 var chokladmoussen tjockare, glansig, slät 
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och hade både små och stora bubblor. På handrörelsen gick det att utläsa en lätt frustration över 

att inte kunna röra handen hur som helst. 

När första omgången med gräddskum tillsattes i laborationerna utförda med slickepott blev 

grädden rinnig samt volymen försvann. I laboration S1x1 blandades gräddskummet succesivt 

med choklademulsionen. Däremot i S3x3 syntes det tydligt att endast ¼  av chokladmoussen 

vändes vid blandningen. Efter avslutad blandning av S1x1 och S2x2 fanns det fortfarande 

klumpar kvar av äggviteskum i chokladmoussen. Konsistensen på S1x1 var tjock och S2x2 var 

lös samt såg rinnig ut.  

Vid andra omgången med gräddskum i S2x2 och S3x3 syntes en tydlig vikning av skummet och 

det förenade sig enkelt med chokladmoussen. Vid sista nedvändningen av gräddskum i S3x3 fick 

slickepotten med sig mycket av chokladmoussen från botten upp till ytan vilket även här blev 

som en vikning. Gräddskummet blandade sig med chokladmoussen direkt till en jämn blandning 

och blev succesivt ljusare i färgen på grund av grädden. S3x3 hade en yta som var spräcklig, 

grynig och tjock.  

 

3.3 Formandet av en quenelle 

I laboration B1x1 och S2x2 var chokladmoussen väldigt följsam samt den var lätt att styra med 

skeden när quenellerna formades. B1x1 hade en konsistens som var väldigt luftig och S2x2 var 

lätt och mjuk. S1x1 och B2x2 var inte lika följsamma, det krävdes ett hårdare tryck för att forma 

quenellerna och konsistensen var tjock samt kompakt. Laboration S3x3 var lite lösare i 

konsistensen än B3x3 men båda var tjockare än de andra chokladmousserna. Ett hårdare handlag 

krävdes för att få chokladmoussen till att följa med skeden i B3x3 medan S3x3 var något lättare 

att forma. S3x3 kändes även en aning seg i konsistensen. Det diskuterades kring om B3x3 såg 

grynig ut då den vara en aning vitprickig eller om det var små bubblor som syntes.  
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Bildserie 3 Från vänster till höger, B1x1, B2x2, B3x3.  

 

 

 

 

 

Bildserie 4 Från vänster till höger, S1x1, S2x2, S3x3.  

 

 

 

 

 

 

4.0 Resultatdiskussion 

Chokladmoussens olika delar var bestämda variabler men då det var svårt att få en exakthet i 

tillverkningen kunde skummen samt emulsionen skilja sig något från laboration till laboration. 

Detta kan ha påverkat handlaget på olika sätt till exempel skummen kan ha varit mer 

svårnedvända på grund av dess konsistens. Detta kan ha bidragit till att vissa chokladmousser 

sjönk mer i temperatur än andra för att det krävdes fler handvändningar.  

Chokladmoussens vikt har mätts i en och samma bägare vilket betyder att volymen vid varje 

mätning har varit densamma. Eftersom varje chokladmousserecept utgick från samma mängder 
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betyder det indirekt att vid lättare slutvikt mätt i bägare har chokladmoussen en större volym 

totalt sett.  

 

4.1 Mätdata 

Alla laborationer hade ett tydligt samband mellan antalet handvändningar och chokladmoussens 

slutliga vikt. Laborationerna med slickepotten hade betydligt fler handvändningar jämfört med 

ballongvispen men trots detta hade de lika slutvikter och laboration S1x1 var lättast. McGee 

(2010) hävdar att slickepott är det redskap som ger ett milt handlag. Resultatet påvisar att luften 

behålls bättre i chokladmoussen med slickepott än med ballongvisp vid blandning. Alltså måste 

slickepotten ha en positiv effekt till skummets volym då den fortfarande behålls trots många 

handvändningar. Fördelen med ballongvisp blir snabb utblandning  men samtidigt kollapsar 

skummet mer.   

Kakaosmöret kristalliserar inom intervallet 33,8-26ºC vilket betyder att ju lägre temperaturen blir 

desto hårdare upplevs kakaosmöret (Stortz & Marangoni, 2011). Ballongvispen hade få antal 

handvändningar och lägst sluttemperatur på alla laborationer. Låg sluttemperatur på kort tid med 

få handvändningar kan betyda att ballongvispen har den egenskapen att slå in mycket luft i en 

chokladmousse. Luften måste alltså ha en kylande effekt vid blandning. När då temperaturen 

sjönk snabbt skedde troligtvis även kristalliseringen av kakaosmöret snabbt. Eftersom 

ballongvispen krävde färre handvändningar och tog kortare tid innan chokladmoussen var 

färdigblandad kan slutsats dras om att detta handlag kräver en snabb blandning då ballongvispen 

slår in mycket luft. Om blandningen hade fortsatt skulle troligen chokladmoussen blivit grynig 

och torr vilket Duytsche (2007) hävdar sker vid tidig kristallisering.  

Ballongvisp har generellt samma slutvikt på chokladmoussen som slickepott men med färre 

handvändningar. Detta måste betyda att ballongvispen får en snabbare sammanfogning av fettet i 

grädden och att kristalliseringen av kakaosmöret skedde snabbare än slickepotten. Alltså borde 

ballongvispen ha ett kortare tidsspann på sig att skapa en färdig chokladmousse jämfört med 

slickepotten.   
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CIA (2009) adderar skummet i tre omgångar och McGee (2010) rekommenderar en nedvändning 

uppdelat på två omgångar då det förhindrar en kollapsning av luftbubblorna. Ju fler omgångar 

skummen blandades ner i, desto fler handvändningar krävdes, se tabell 4. Många 

handvändningar resulterade i att chokladmousserna fick en högre vikt. Alltså betyder det att ju 

fler omgångar skummen blandas ner i desto lägre volym får chokladmoussen, vilket stämmer 

överrens med vad CIA (2009) och McGee (2010) skriver.  

 

4.2 Observationer 

Ballongvispen använde ett hårt handlag vid blandning med skum, vilket kan ha bidragit till en 

kollapsning av bubblorna. Detta eftersom McGee (2010) hävdar att ett milt handlag bör användas 

för att behålla volym. Trots det McGee (2010) säger verkar det inte göra så stor skillnad då 

slickepottens milda handlag resulterade i samma vikt som ballongvispens hårda handlag.  

Chokladmousserna i laboration B1x1, B2x2, S1x1 och S3x3  hade en glansig yta efter första 

omgången med äggviteskum. McGee (2004) skriver att äggviteskum är känsligt mot fett då dess 

protein konkurerar om utrymmet mellan luften och vattnet. Resonemang pågick ifall 

kakaosmöret påverkade en vätskeutsöndring av proteinskummet så att ytan blev glansig. En 

kollaps av skummet kan därför påverka chokladmoussens slutvikt. Varför just dessa fyra 

laborationer var glansiga var svårt att se samband mellan. 

Vid alla laborationer med ballongvisp skedde en tydlig marmorering mellan choklademulsionen 

och gräddskummet, detta måste betyda att det var en bra blandningsteknik. McGee (2010) 

skriver om vikten att jämna ut konsistenser för att de olika komponenterna lättare ska blanda sig 

jämnt med varandra. En bra blandningsteknik krävs för att få en jämn marmorering då de olika 

delarna har olika konsistens. Det tog kort tid och det krävdes få handvändningar att få en jämn 

blandning när gräddskummet tillsattes vilket kan ha berott på att choklademulsionens konsistens 

redan var utspädd. Alltså borde ballongvispen som material bidra till en bra blandningsteknik vid 

chokladmoussetillverkning.  

Vid blandning med slickepott av gräddskummet syntes tydliga vikningar av chokladmoussen. 

Slickepotten tog upp chokladmousse från botten och la det på på ytan medan ballongvispen 

pressade ner det översta lagret och blandade med bottensatsen. Slickepotten blandade ett lager i 
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taget medan ballongvispen utförde flera blandningar vid varje handvändningen på grund av dess 

strängar. För att få en snabb blandning borde därför ballongvispen användas men dess nackdel är 

att chokladmoussen kyls snabbare.  

Blumenthal (2009) menar att kakaosmör är helt kristalliserat vid 26ºC men alla chokladmousser 

hade dock en lägre sluttemperatur än så. Trots detta var konsistensen på samtliga 

chokladmousser rinniga när de var färdigblandade. Det berodde troligtvis på att chokladen var 

utspädd med mjölk och skum, detta tros förändra chokladens struktur samt dess 

kristalliseringsegenskaper. Duytsche (2007) menar att när en tidig kristallisering sker blir den 

färdiga chokladmoussen torr och grynig. Laboration B3x3 och S3x3 hade tendenser till detta 

vilket gick att se vid quenelletillverkningen. B3x3 hade även lägsta sluttemperaturen vilken var 

20,1ºC, se tabell 4. Laboration S3x3 krävde flest handvändningar för att vända ner skummen och 

tog längst tid, se tabell 4. Dessa laborationer skulle kunna vara exempel på när chokladmoussen 

blandats för länge. Handvändningarna var många och sluttemperaturerna var låga vilket 

resulterade i torra och gryniga chokladmousser. Alltså kräver både ballongvispen och 

slickepotten färre omgångar tillsatt skum för att undvika grynighet då de har direkt påverkan på 

antalet handvändningar.  

Vid alla laborationer med slickepott bildades klumpar av äggviteskum. Dessa klumpar mosades 

sönder med ett hårdare handlag. Klumparna kan ha bildats utifrån att äggviteskummets proteiner 

koagulerat genom övervispning vilket McGee (2010) skriver kan ske. Övervispningen kan ha 

skett vid tillverkningen av skummet då det vispades till rumstemperatur och inte efter en utsatt 

tid. Det hårda handlaget mot klumparna kan ha bidragit till att luftbubblorna pressats ut och till 

viss del kollapsat. Detta kan resulterat i att bubblornas struktur förstörts, volymen minskat och att 

chokladmoussen hade rester av klumpar. Då handlaget var bestämt uppstod frustration över att 

inte kunna utföra blandningen där det behövdes. Detta kan ha bidragit till det höga antalet 

handvändningar med slickepotten jämfört med ballongvispen. Som tidigare diskuterat har antalet 

handvändningar påverkan på just strukturen och volymen. Ett valfritt handlag hade kanske därför 

kunnat bidra till ett minskat antal handvändnignar.  

Efter blandning av gräddskum i laborationerna S1x1 och S2x2 innehöll chokladmoussen 

fortfarande några klumpar av äggviteskum. Eftersom äggviteskummet hade en lättare vikt än 

chokladmousse kan dessa klumpar bidragit till att slutvikten blivit lägre. En luftig 
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chokladmousse som är jämnt utblandad är önskvärt enligt CIA (2009) och McGee (2010). 

Gräddskummets struktur började kollapsa vid en temperatur på 37ºC hävdar Vermeir (2011). 

Alla chokladmousser, förutom B3x3 och S3x3, hade en temperatur över 37ºC när gräddskummet 

skulle vändas ner. Det observerades att skummet blev rinnigare och volymen såg ut att försvinna. 

Trots detta hade de ändå en större volym än B3x3 och S3x3. Detta måste bero på att 

äggviteskummets bubblor bevarats bättre vilket bidragit till chokladmoussens volym.    

 

4.3 Metod- och materialdiskussion  

Handlagen var förbestämda och till viss del inövade så att de kunde genomföras på samma sätt 

varje gång. De förbestämda handlagen var avsiktligt valda eftersom praktisk kunskap är en 

handling med bestämda rörelser som kroppen övar in (Gustavsson, 2001; Molander, 2000). Valet 

av handlagets rörelsemönster grundade sig på tidigare erfarenheter. Vi har lärt oss att 

vändningsteknik (så som rörelsen med slickepotten utförs) används när luft ska behållas i 

matlagning. Receptböcker använder även ordet vänd när blandningen med skum ska ske 

(Migoya, 2012). Då undersökningen skulle vara verklighetstrogen ansågs detta handlag 

självklart. Valet av ballongvispens rörelse grundade sig i att skapa en stor volym. Ballongvispen 

är ett av de material som inkapslar mycket luft på kort tid och detta ansågs som en intressant 

egenskap att undersöka.  

För att uppsatsen skulle fått en annan vinkling kunde laborationerna utgått från flera olika kockar 

istället. Handlagen hade då definitivt varierat och resultatet hade varit mer verklighetsanpassat. 

När ett valfritt handlag använts hade kanske antalet handvändningarna minskat då blandningen 

hade kunnat ske där den behövdes.   

Förstudien underlättade arbetet då ett recept och rutiner för laborationer hade skapats. Mycket tid 

hade annars gått åt till att definiera hur receptet skulle utföras. Om inte receptet hade genomgått 

denna process hade troligen de kritiska momenten till exempel gällande temperaturer, haft en 

större påverkan på resultatet.  

När litteraturstudien genomfördes var det svårt att hitta relevant information (speciellt om 

handlag) som gick att anpassa till uppsatsens syfte. Därför har denna uppsats utgått mycket från 
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kokböcker och läroböcker inom måltidskunskap. Avgränsnigen på gratisartiklar kan ha lett till att 

relevanta artiklar inte hittats.  

Det var till en fördel att utföra pilotstudien då det minskade risken för eventuella misstag under 

senare laborationer. Tack vare pilotstudien skedde en förändring som fick arbetet att upplevas 

förenklat. Denna förändring skedde genom att muntligt kommentera observationerna istället för 

att skriva ner dem, detta var för att inte gå miste om information. Under pilotstudien upptäcktes 

även att fler frågor behövdes för att besvara syftet. Många kommentarer blev orelevanta då en 

viss stress uppstod i att försöka få med så många kommentarer som möjligt. Detta skapade mer 

resultat som tog längre tid att analysera samtidigt som arbetet blev mer pålitligt.  

Den direkta observationen utgick ifrån övergripande frågor från observationsschemat så att 

kommentarerna skulle skapa ett brett resultat. Då det breda resultatet var svårt att tyda kunde 

definierade ord istället använts för att beskriva chokladmoussen. Detta hade troligen underlättat 

innehållet och transkriberingen av resultatet. Då det var svårt att definiera vad som hände med 

chokladmoussen kan det liknas med tyst kunskap som Gustavsson (2002) nämner. Den tysta 

kunskapen som utfördes var svår att beskriva i skrift då det är en kunskap som lättast förklaras 

praktiskt istället för teoretiskt vilket Molander (2000) också anser. Den indirekta observationen 

var till fördel då den kunde komplettera den direkta observationen.  

Då alla observationer utfördes under en och samma dag blev textmassan för de senare 

observationerna allt kortare. Kommentarerna skrevs ofta detta liknar tidigare observationer vilket 

kan ha lett till att små detaljer missades. Det positiva med den indirekta observationen var att det 

gick sitta i lugn och ro för att analysera laborationerna samt det gick att titta på videofilmerna 

flera gånger om.  

Metoden för mätning av volym gjordes utifrån ett enkelhetsperspektiv. Efteråt har en tanke slagit 

om eventuell omedveten nedpressning av chokladmoussen i bägaren kan ha skett och därav ha 

tyngre vikt. Eftersom detta moment gjordes vid alla chokladmousser tros det inte ge någon större 

effekt på skillnader i vikt mellan de olika chokladmousserna.  

Diskussioner fördes kring vilken metod uppsatsen skulle följa. Eftersom den gastronomiska 

kunskapen sällan finns nedskriven i text fanns ingen tydlig struktur att arbeta efter (Jönsson, 

2012). Därför har flera olika metoder använts i denna studie för att resultaten skulle komplettera 
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varandra. Då det inte fanns någon befintlig metod att följa är det svårt att bedöma om 

tillvägagångssätten har varit dom bästa för denna uppsats.  

I de flesta kokböcker finns det vaga beskrivningar om utförandet i matlagningen. Det är sällan 

skrivet hur maten ska se ut vid olika blandningar och hur de mer precist ska blandas. Som 

Jönsson (2012) skriver så sker inte den gastronomiska kunskapen via skrift utan via 

efterhärmanden vilket vi upptäckt skapar problem. Detta måste innebära att kocken som då har 

ett vagt beskrivet recept framför sig måste via tidigare erfarenheter tillaga maten därefter. Då blir 

slutresultatet olika beroende på vem kocken är. Vad är tanken med receptet om det blir olika 

varje gång? Eller ska kocken utifrån sina erfarenheter, sin tysta kunskap, göra en tolkning över 

receptet? Det är just denna tysta kunskap som inte beskrivs i kokböcker. Det är den tidigare 

erfarenheten, de rörelser som görs av vana som får styra resultatet. Ifall den tysta kunskapen 

hade beskrivits skulle troligen samma recept fått liknande resultat oberoende på vem som utfört 

det. Däremot hade nog kocken tröttnat efter att ha läst hela beskrivningen till ett recept ifall de 

var lika utförligt skrivna som i denna uppsats. Ett alternativ kan vara att göra videofilmer till 

surfplattor och datorer, visa hur handlaget går till och samtidigt få tips på matlagningen. Om 

detta nu inte heller skulle fungera borde det Gustavsson (2004) nämner om learning by doing 

vara den metod som kan användas för att lära sig om den tysta kunskapen i ett recept. Förstudien 

i denna uppsats gav oss den tysta kunskapen i hur en chokladmousse ska göras men det är en 

tidskrävande process. Att därför få de tysta kunskapen beskriven direkt i receptet kan den 

tidskrävande processen undvikas samtidigt som kocken förstår vad den utför.  

 

4.5 Slutsatser 

Det viktigaste att ta hänsyn till vid tillverkning av chokladmousse är att temperaturen inte ska 

sjunka för lågt under tillverkning. Detta är den största faktorn till en grynig och torr 

chokladmousse med låg volym. Temperaturen påverkas av antalet handvändningar.   

Materialen slickepott och ballongvisp påverkar hur många handvändningar som krävs för att 

vända ner skum. Handvändningarna hade ett samband med vilken volym chokladmoussen fick.  

Fler handvändningar resulterade i att fettklumpar sammanfogades och skummet kollapsade vilket 



35 
 

bidrog till en lägre volym. Antalet omgångar skummet tillsattes i hade också betydelse för antalet 

handvändningar. Desto fler omgångar desto fler handvändningar.  

Med ballongvispen blandas chokladmoussen ihop snabbare vilket betyder att handvändningarna 

blir få. Däremot sänker ballongvispen temperaturen mer vid varje handvändning jämfört med 

slickepotten. Troligtvis beror det på att ballongvispen har en större luftinkapsling. Användandet 

av slickepott kräver dock fler handvändningar men eftersom temperaturfallet inte sker lika 

snabbt  har handlaget längre tid på sig innan tidig kristallisering sker.  

Val av material och handlag påverkar varandra i hur en chokladmousse ska blandas. Volymen 

förändras beroende på vilket handlag och hur många omgångar skummet tillsätts i. En tillsättning 

av skummet i en omgång ger en chokladmousse med högst volym.  

Att använda sig av slickepott ger chokladmoussen högre volym och en längre tillverkningstid. 

Dock är risken större att klumpar kan finnas kvar i chokladmoussen. Med ballongvispen är 

tillverkningstiden kortare vilket kan vara till fördel för tidsoptimering. Nackdelen med 

ballongvisp är att temperaturen sänks snabbare så risken för grynighet ökar vilket i sin tur 

resulterar i en lägre volym 

 

4.6 Praktisk användning och vidare forskning 

Denna uppsats har påvisat handlagets betydelse vid tillverkning av chokladmousse, därför borde 

beskrivningar av receptet förklaras mer utförligt så att jämnare slutresultat kan uppnås. Just på 

grund av denna bristfälliga beskrivning och dess svårighet i att överföras skulle kanske 

kokböcker i framtiden bestå av videofilmer där handlaget filmas och beskrivs.  

Vidare forskning kan vara att undersöka hur de olika materialen och handlagen påverkar 

chokladmoussens smak och textur. Ett ytterligare område kan vara utvecklingen av kurslitteratur 

eftersom högskolor nu går från mästerlärandet till det reflekterande lärandet. Om en student får 

ett recept mer beskrivande skulle denne kunna reflektera över varför handlaget utförs just på 

detta sätt.  
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Bilaga 1  

Sökmatris 

 
1. Chocolate  

2. Develop  

3. Fermented  

4. Sensory  

5. Proteins  

6. Foam  

7. “Egg White”  

8. Food Emulsions  

9. Fat 

10.” Whipped Cream” 

11. Whipping time 

12. Emulsion 

 Datum Databas Kombination Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

1 26/2-

2014 

FSTA 5+6 1158 12 3 1 

2 18/2-

2014 

FSTA 5+6+7 75 7 1 1 

3 7/3-

2014 

FSTA 1+2-3-4 103 6 1 2 

4 4/4-

2014 

Google 

Scholar 

6+8 34600 13 2 1 

5 5/4-

2014 

FSTA 9+10 163 6 1 1 

6 7/5-

2014 

Google 10+11+12 37500 4 1 1 
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Bilaga 2 

Observationsschema 

 

Observationsschema pilotstudie 

Vilken del vänds ner?  

Hur många nedvändningar? 

Hur många handvändningar krävdes det?  

Hur är temperaturen efter en nedvändning?  

Är momentet lättnedvänt?  

 

Tilläggande frågor till observationsschemat 

Hur är skummet att vända ner?  

Hur väl blandas skummen? 

Hur är tjockleken? 

Hur är utseendet?  

Övriga kommentarer 

 

 

 


