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Sammanfattning    
Uppsatsidén var att utföra sensoriska bedömningar på produkten chokladsorbet, med hjälp av 

en tränad panel. Metoden som användes var Quantitative Descriptive Analysis. Arbetet utgick 

ifrån en förstudie som gjordes i universitetskursen Molekylär gastronomi (MÅ1605) vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Där var syftet att laborera fram ett grundrecept 

på chokladsorbet som lämpar sig för sensoriska bedömningar. Intentionen med detta arbete 

var att se huruvida det receptet lämpar sig för olika sorters choklad, i ett spann mellan vit, ljus 

och mörk choklad. En sensorisk bedömning utfördes på prover utav sju olika sorters choklad 

från Valrhona: Opalys 33%, Ivoire 35%, Dulcey 32%, Biskelia 34%, Caramelia 36%, Manjari 

64% och Caraibe 66%. 

Sammanfattningsvis ansågs alla sorbeter ha relativt lika texturegenskaper vilket innebär att 

receptet som använts är applicerbart på både vit, ljus och mörk choklad. För de vita 

chokladsorbeterna skiljde sig inte smaken nämnvärt utan de ansågs smaka ungefär likadant 

där vanilj- och mjölktoner var de mest framträdande karaktärerna. De tre ljusa 

chokladsorbeterna hade alla en söt och intensiv smak av kola. Det fanns dock skillnader 

mellan de olika sorterna då Dulcey drog mer åt smaken av de vita chokladsorbeterna och 

Caramelia drog mer åt mörk chokladsorbet medan Biskelia ansågs ha en smak någonstans där 

emellan. Av de mörka chokladsorbeterna var syran och fruktigheten mer framträdande i 

Manjari medan Caraibe ansågs lite mer bitter.  

Nyckelord: chocolate sorbet, QDA, agar, pectine, texture, flavour, frozen desserts 
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Förord  
Vi som skrivit uppsatsen vill tacka de som gett oss inspiration och idéer och på olika sätt 

hjälpt oss att driva arbetet framåt. Först och främst vill vi tacka vår sensoriska panel som ställt 

upp med sin tid och sitt engagemang, vilket gjort det möjligt för oss att erhålla ett resultat. Vi 

vill tacka vår samarbetspartner Werners Gourmetservice som bidragit med choklad från 

Valrhona för tillverkning av sorbeterna. Vår handledare, Åsa Öström, har varit till stor hjälp i 

att vägleda oss i vilken riktning vi ska styra uppsatsen och även vår bihandledare Jesper 

Johansson har bidragit med vägledning och tips. Ett stort tack vill vi även rikta till Asgeir 

Nilsen som hjälpt oss med EyeQuestion, då vi hamnat i lägen som vi inte klarat ut på egen 

hand. Slutligen, vill vi tacka de andra studenterna i Åsa Öströms handledargrupp som under 

arbetets gång gett oss konstruktiv kritik och inspirerat oss till att fortsätta gräva djupare i 

ämnet.  

 

Emma Sarkola och Linnea Carlsson 

Grythyttan den 27 maj 2015  
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Introduktion  
Chokladsorbet är en komplex produkt som inte naturligt sett bildar en homogen1 emulsion2. 

Detta beror på att choklad innehåller fett, socker och andra ingredienser i varierande 

utsträckning. En sorbet är en fryst dessert som grundar sig på att en smaksättning blandas med 

en sockerlag innan nedfrysning sker. Chokladsorbet är mer lik glass till skillnad från andra 

sorbeter då det innehåller fett i form av kakaosmör (Jayne-Stanes, 1999). Sockerlagen, 

tillsammans med de komponenter som finns i chokladen, resulterar inte i en homogen 

blandning, eftersom fettet i chokladen är hydrofobt3 och då kräver tillsats av en stabilisator4 

och/eller emulgator5 för att skapa en emulsion. Av denna anledning, att det är problematiskt 

vid tillverkning, tyckte uppsatsförfattarna att det skulle vara intressant att utföra sensoriska 

bedömningar på denna produkt. Produkten chokladsorbet är tänkt att serveras som en 

komponent i en dessert, till en gäst på restaurang. Därav är det intressant att ta reda på om det 

finns ett recept som fungerar för olika chokladsorter. Detta innebär att inom ramen för 

måltidskunskap får studien ett produktbaserat fokus, med hjälp av riktningen mot sensorik. 

Det är svårt att hitta litteratur och material kring forskning om chokladsorbet och den 

kunskapslucka som finns hoppas uppsatsförfattarna att de kan vara med och fylla.  

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap  
Måltidskunskap förenar sig med hantverk och konst i utbildning och forskning (Nordin, 

2004). Måltidskunskapen tar hjälp av estetikens regler för att kunna identifiera helheter och 

detaljer i måltidskapandet, den praktiska kunskapen, samt i upplevelsen kring måltiden - 

vetenskapen integreras för att förstå processen på djupet (Gustafsson, 2002). Ämnen som 

sensorik, psykologi, näringslära med flera är vetenskaper som ligger nära och kan bemöta 

måltiden med olika synsätt (Gustafsson, 2002). De områden som inkluderas i måltidskunskap 

har en gemensam nämnare – måltiden är i fokus (Nordin, 2004).  

Kunskap kan sorteras i många kategorier, däribland i teoretisk och praktisk kunskap. Det är 

väsentligt att kunna förstå skillnaden mellan dessa två (Gomez, Bouty & Drucker-Dodard, 

2003). Den teoretiska kunskapen kan enligt Gustavsson (2002) utgöra grunden för att veta, en 

individ innehar kunskap om fakta – att någonting är på ett visst sätt – varav i den praktiska så 

innehar individen kunskap om ett visst sätt att göra detta på. Både Gustafsson (2002) och 

                                                 
1 Vid blandning av två olika ämnen i en vätska så är vardera ämne icke-urskiljbart. 
2 Dispersion av en vätska i en annan. 
3 Vattenskyende. 
4 Ämne som tillsätts i syfte att förstärka vissa egenskaper eller förhindra/hämma oönskade reaktioner. 
5 Ämne som tillsätts vid emulgering för att åstadkomma en stabil emulsion. 
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Gustavsson (2002) beskriver denna sortering mellan teori och praktik. De menar på att 

information byter om till kunskap då en individ förstår innebörden och kan ta den till sig. I 

vissa yrken, exempelvis köksyrket, resulterar en blandning av dessa två i en typ av kunskap 

kallad den tysta kunskapen (Gustavsson, 2002). Denna typ kan definieras som en kunskap 

som bara finns där i kroppen, men som inte kan ges direkta verbala uttryck för (Gustavsson, 

2002). Just svårigheten i att beskriva detta resulterar i att en problematik uppstår i 

diskussioner eller vid utbildning (Handal & Lauvås, 1993). Dessa tre kunskapsformer kan 

exemplifieras med hjälp av produkten chokladsorbet. I det teoretiska kan individen ha 

grundläggande kunskaper om vad som ingår i en chokladsorbet samt hur dess komponenter 

ter sig kemiskt medan genom praktisk kunskap kan denne faktiskt tillverka en sådan sorbet. 

Den tysta kunskap som finns i kroppen hos individen, exempelvis att sorbetgrunden bör se ut 

på ett visst sätt, är svår att tala om för den ovane sorbettillverkaren. 

I denna studie har uppsatsförfattarna valt att skriva ur ett sensoriskt perspektiv med hjälp av 

modellen FAMM, där fokus ligger på produkten. FAMM är en förkortning av Five Aspects 

Meal Model och är enligt Gustafsson (2002) ett helhetsbegrepp för måltiden. Inom 

måltidskunskapen granskas måltiden med hjälp av denna tematiska idé, vilken enligt 

Gustafsson (2002) delas upp i fem aspekter: Rummet, mötet, produkten, stämningen, och 

styrsystemet. Hon menar att aspekterna utgör frågor rörande måltidskunskap och alla delar har 

som gemensamt mål att ge gästen den bästa möjliga upplevelsen – helst över dennes 

förväntan. I aspekten produkt omfattas maten på tallriken, vilken med hjälp av tillagarens 

praktiska kunskap/tysta kunskap förvandlas från råvara till färdig produkt skriver Nordin 

(2004). Hon skriver även att tillsammans med kunskap om vad som händer rent kemiskt och 

fysikaliskt under tillverkningsprocessen kan tillagaren veta vad som händer i olika skeenden 

samt även styra över hur slutprodukten blir.  

Sensorikens metoder är centrala inom måltidskunskapen, då det är nödvändigt att skilja 

mellan objektiva och subjektiva data (Gustafsson, 2002). Subjektiva data, eller emotionella 

data, är väsentliga för att kunna förstå olika individers preferenser och studera varför dessa 

skiljer sig åt (Nylander, Jonsson, Marklinder & Nydahl, 2014). En metod inom sensorik är att 

utföra provningar med en grupp människor i en panel, som då fungerar som ett analytiskt 

instrument (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014).  Detta innebär att inom 

ramen för måltidskunskap får studien ett produktbaserat fokus, med hjälp av riktningen mot 

sensorik.  
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Teoretisk bakgrund  
Det krävs förståelse för chokladens uppbyggnad då choklad ska blandas med andra råvaror i 

en sorbet, därför är det väsentligt att förstå hur choklad framställs. Choklad är en emulsion av 

finfördelade socker- och kakaopartiklar i kakaosmör (Afoakwa, Patersona, & Fowler 2007; 

This, 2005). 

Choklad 

Kakaobönan är frukten från kakaoträdet, men för att bli till choklad måste bönorna genomgå 

en flerstegsprocess (Feltwell & Bailleux, 2004). Efter att kakaobönorna skördats fermenteras 

dem, för att sedan torkas och därefter rostas (McGee, 2004; Feltwell & Bailleux, 2004). Nästa 

steg är att krossa kakaobönorna och separera de inre kärnorna från skalet (McGee, 2004; 

Perrard, Schiaffino, Kopp, Pauly & Kummer, 2004). Kärnorna innehåller 50-55 procent 

kakaosmör och valsas6 sedan sönder vilket bildar en tjockflytande massa, så kallad 

kakaomassa (Bau, 2011; McGee, 2004). Beroende på användningsområde kan kakaomassan 

användas som den är vid chokladtillverkning eller så kan massan raffineras7 ytterligare och 

delas upp i kakaosmör respektive kakaotorrsubstans8 (McGee, 2004; Perrard et al., 2004).  

Vid tillverkning av mörk och mjölkchoklad används kakaomassa men vid detta skede har den 

en bitter, kärv och syrlig smak, vilket kräver tillsats av socker för att balansera smaken (Bau, 

2011; McGee, 2004). Socker införlivas in i kakaomassan och sedan finmals massan till små 

partiklar (Bau, 2011). Det sista steget i chokladtillverkningen är conchning där ytterligare 

kakaosmör tillsätts och en maskin gnuggar alltsammans mot en fast yta så att partiklarna 

finfördelas och var och en av de små socker- och kakaopartiklarna omsluts av kakaosmör, 

vilket utgör grunden för emulsionen (McGee, 2004; Bau, 2011). Eftersom socker är hydrofilt9 

och kakaosmör hydrofobt tillsätts lecitin10 för att underlätta för kakaosmöret att omsluta 

sockerpartiklarna (This, 2005). Lecitin har samma effekt som kakaosmöret vilket gör att 

mängden kakaofett kan reduceras (McGee, 2004; Bau, 2011). Även vanilj tillsätts i slutet av 

chokladtillverkningen för smakens skull (McGee, 2004; Valrhona, 2014; Bau, 2011).  

Skillnader mellan vit, mjölk- och mörk choklad 

Vit choklad innehåller inga kakaopartiklar utan består av kakaosmör samt socker, 

mjölkpulver, lecitin och vanilj (Valrhona, 2014). Mjölkchoklad innehåller enligt Bau (2011)  

                                                 
6 Pressas av en/flera roterande valsar mot ett fast underlag. 
7 Framställa förbättrat ämne genom rening. 
8 Kakaopulver, det som återstår efter att fettet, kakaosmöret, pressats ut ur kakaomassa. 
9 Vattenälskande. 
10 Fosfolipid, används som emulgator. 
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låg mängd kakaomassa och därmed en liten mängd kakaotorrsubstans, vilket lämnar plats för 

mjölkpulver. Han skriver även att i mjölk- och vit choklad tillsätts mjölkpulver i samband 

med conchningsmomentet. Kakaohalten som nämns på chokladens förpackning utgör den 

totala andelen ingredienser som kommer från kakaobönan, alltså kakaomassa samt 

kakaosmör, skriver Bau (2011). Vidare förklarar han att i en 70 procentig mörk choklad utgör 

80-90 procent av de 70 procenten kakaomassa och resten utgörs av tillsatt kakaosmör. 

Kakaohalten som anges på vit choklad avser hur mycket kakaosmör den innehåller (Bau, 

2011). 

Sensorisk kvalitet hos choklad 

I Tain l’Hermitage, där choklad av märket Valrhona tillverkas, testas kvaliteten på varje inköp 

av kakaobönor med ett två veckors intervall (Perrard et al., 2004). De egenskaper som bedöms 

i bönorna fokuserar på karaktärer såsom syra, bitterhet, karamelltoner, torkad frukt, röda bär 

samt rostade eller brända toner (ibid.). Smakupplevelsen är individuell för varje individ och 

det är därför svårt att ge ett kvalificerat svar på vad som utgör en god choklad (Gustafsson et 

al., 2014; Bizeul, 2004). Enligt Afoakwa (2010) berör kvalitetsaspekten av en chokladprodukt 

utseende, arom, textur och smak och det är dessa aspekter som skiljer en produkt från en 

annan och han menar också att chokladens smak beror mer på kompositionen av 

ingredienserna än på den teknologiska bearbetningen. Chokladens kvalitet beror till stor del 

på kakaobönorna, geografiskt läge, hur de odlats samt hur de förädlats till choklad (Jayne-

Stanes, 1999). Mörk choklad bör ha en bittersöt smak, vara fruktig och kryddig med en 

balanserad syra (Jayne-Stanes, 1999). En norm som finns kring choklad är enligt Bizeul 

(2004) att aromen bör vara rik, smaken bör vara komplex men samlad och balanserad samt att 

chokladsmak utgör den dominanta smaken och andra toner endast bör finnas för att lyfta 

chokladsmaken. 

Enligt Bau (2011) är det svårare att bedöma smaken på choklad jämfört med till exempel vin, 

på grund av att kakaosmöret lägger sig som en hinna i munnen och stör uppfattningen av 

smak. När vi stoppar choklad i munnen börjar startfasen av emulsionen, alltså kakaosmöret, 

inverteras till vattnet som finns i salivet och sockerpartiklarna löses upp (Afoakwa et al., 

2007). Då kan en uppfattning om grynighet hos chokladen uppfattas (ibid.). Enligt Afoakwa 

(2010) är texturen en viktig sensorisk kvalitet hos choklad och de mest avgörande 

egenskaperna inom textur för choklad anses vara jämnhet, smältningsgrad och hårdhet. 

Kakaosmör smälter vid 37oC och choklad är därför en unik produkt på så sätt att det smälter i 

munnen (Afoakwa et al., 2007; Jayne-Stanes, 1999). 
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Tillverkning av chokladsorbet 
Vid skapandet av frusna desserter är det viktigt att vara medveten om råvarans innehåll av 

fett, socker, torrsubstans och vatten (Migoya, 2008). Sorbet som innehåller choklad och inte 

kakaopulver har karaktärer som påminner mer om glass än sorbet, eftersom kakaosmöret ger 

fyllighet åt sorbeten (Hermé & Greenspan, 2001). Choklad innehåller inget vatten och de 

ingredienser som bör tas hänsyn till i frusna chokladdesserter är därmed kakaosmör, socker 

och kakaotorrsubstans (Migoya, 2008). Choklad har en komplex smak där bitterheten är 

nödvändig för att ge önskad chokladsmak (Harwood et al., 2013). Det kan därför vara 

komplicerat att göra en chokladglass som har hög chokladsmak på grund av det höga 

innehållet av socker och fett i glassen då det dämpar smakerna menar Harwood et al. (2013). 

Hermé och Greenspan (2001) menar att det krävs en choklad av hög kvalitet för att göra en 

sorbet med hög chokladsmak och de enda ingredienserna som behövs är choklad, vatten och 

socker. Liddell och Weir (1995) anser att det är svårt att tillverka chokladglass med kraftig 

och rund chokladsmak utan att den får en grov konsistens, blir kompakt eller seg. De har trots 

många tester inte hittat något recept på mjölkchokladglass som ger tillfredsställande 

sensoriska egenskaper på grund av att mjölkchoklad innehåller lägre andel kakaotorrsubstans 

än mörk choklad. Emulgeringsmedel används vanligtvis inte i sorbet då fettinnehållet är lågt 

eller obefintligt (Migoya, 2008). Den optimala temperaturen för att äta frusna desserter är -

10oC menar Migoya (2008). 

Textur och smak hos djupfrysta produkter påverkas av råvarans kvalitet och infrysning 

(Nylander et al., 2014). Vid infrysning kristalliserar vattnet i livsmedlet och förhindrar 

därmed att vattnet blir tillgängligt (Nylander et al., 2014). Vid sorbettillverkning används 

vanligtvis en sockerlag som grund (Liddell & Weir, 1995). Sorbet bör innehålla totalt 25-32% 

socker, inklusive sockret som finns i de övriga ingredienserna (Migoya, 2008). Choklad 

tillsätts ofta i slutet av upphettningsprocessen och inte över direkt värme då chokladen kan 

bränna (Migoya, 2008).  

Iskristaller  

Två av de främsta målen med glass- och sorbettillverkning är att producera en produkt med en 

jämn distribution av små iskristaller för att erhålla len textur, samt att bibehålla storleken på 

kristallerna tills förtäring sker (Flores & Goff, 1999). När sorbeten fryses, efter att exempelvis 

ha körts i en glassmaskin, fortsätter vätskan i den att frysa, vilket gör så att iskristallerna växer 

(Hartel, 1996). Vid snabb infrysning, med temperaturer under -25oC, bildas ett stort antal små 

iskristaller som inte växer till i storlek eftersom allt vatten fryser samtidigt (Nylander et al., 
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2014). Iskristaller tenderar, enligt Hartel (1996), att bildas vid behållarens väggar och sprids 

gradvis in mot mitten där de sedan fortsätter växa sig större. Högre andel volymökning vid 

sorbettillverkning reducerar storleken på iskristallerna (Flores & Goff, 1999). Detta betyder 

att ju högre volymökning en glass/sorbet får, desto mindre mängd is bildas och desto mindre 

chans är det att stora iskristaller förekommer. Ju mindre storlek på iskristallerna desto större 

positiv inverkan på konsistensen och känslan i munnen och därmed också smakupplevelsen 

(Nylander et al., 2014). 

Luften som införlivas vid tillverkningen av sorbet och glass fungerar som en blockering vilket 

resulterar i att iskristallerna blir stora och grova, skriver Muhr och Blanshard (1984). Detta är 

vad som händer vid låg andel volymökning, menar Hartel (1996), luftbubblorna kan utgöra en 

fysisk blockad när vätskan fryser till is vilket då resulterar i grövre iskristaller. Jämfört med 

vatten så minskar kristalliseringen och tillväxten hos iskristallerna där stabilisatorer 

innehållande polymerer11 förekommer, exempelvis agar, då dessa ökar viskositeten12 (Shirai, 

Nakanisi, Matsuno & Kamikuno, 1985).  

Stabilisatorer och emulgatorer 
Stabilisatorer och emulgatorer är väsentliga ingredienser i glass och sorbet. Stabilisatorer 

förbättrar införlivandet av luft, luftbubblornas distribution, kropp- och texturkaraktärer, 

hållbarhet och smältfunktion samtidigt som de minimerar bildningen av stora iskristaller 

(Haddad, 1971). De hjälper även till att ge den förväntade strukturen, det vill säga små 

iskristaller och en homogen emulsion på glass menar Butt, Ahmad, Mahmood och Shahzadi 

(1999). Stabilisatorer gör att mer luft kan tillföras till sorbet och förhindrar luftbubblorna från 

att kollapsa, vilket gör att sorbeten/glassen inte smälter lika fort (Migoya, 2008). Användning 

av stabilisatorer ökar viskositeten och infrysningstiden skriver Butt et al. (1999). Stabilisatorer 

påverkar inte signifikant mycket i sig självt under frysning, men de hjälper till att sänka 

fryspunkten om de innehåller någon form av polysackarider13 (Hartel, 1996). Exempelvis 

innehåller agar och pektin polysackarider (Armisen & Galatas, 2009; Lave & Mårtensson, 

1981). Stabilisatorer har minimal effekt på iskristallerna men den fryspunktsnedsättning de 

ger spelar en väsentlig roll då isen börjar att bildas, vilket då påverkar iskristallernas tillväxt 

negativt (Blond, 1985). En emulgator används för att förbättra distributionen av fett och 

införlivningen av luft, vilket ger en lenare textur och konsistens (Butt et al., 1999). Den 

                                                 
11 Syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt, ämne som består av kedjeformiga molekyler. 
12 Seghet, egenskap hos vätskor och gaser, som beror av den inre friktionen. 
13 Makromolekylära kolhydrater som kan vara en eller flera monosackarider bundits till varandra, ex. stärkelse, socker. 
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rekommenderade maximala mängden för stabilisatorer i glass och sorbet är en procent av den 

totala vikten (Migoya, 2008). 

Pektin 

Pektin är en naturlig och vattenlöslig stabilisator som används i kommersiell tillverkning av 

sorbet (Liddell & Weir, 1995). Det är en polysackarid som förekommer i många frukter och 

grönsaker (Lave & Mårtensson, 1981). Pektin används för dess gelerande14, emulgerande och 

stabiliserande egenskaper skriver Lerouxa, Langendorffa, Schickb, Vaishnavc och Mazoyer 

(2003). De skriver även att pektin binder upp fett vilket gör det lämpligt i feta emulsioner. En 

hög sockerkoncentration krävs om pektin skall användas som stabilisator (Armisen & Galatas, 

1987). Det finns flera olika typer av pektin som har olika egenskaper och 

användningsområden, exempelvis Pektin NH Nappage, som är ett gelerande ämne som 

resulterar i en termoreversibel15 gelé (François, 2014). Den är lämplig i vattniga eller 

fruktbaserade lösningar, och ger en fast, glansig gel med behaglig textur 

(Meilleurduchef.com, 2015).  

Agar 

Agar har många användningsområden, då det inte påverkar smaken och inte kräver tillsats av 

andra ämnen för att gelera skriver Armisen och Galatas (1987). Agar består av galaktos16  och 

är en helt naturlig produkt (Nylander et al., 2014). Det är en hydrofil kolloid17 vilken 

extraheras från alger inom arten Rhodophycae18 (Davidson, 2006). Beroende på vilken algsort 

som agar utvinns ur så kan produkter med olika typer av egenskaper framställas samtidigt 

som de ingår i den generella definitionen av agar (Armisen, 1991; Armisen & Galatas, 1987).  

Ämnet innehåller en blandning av polysackarider (Armisen & Galatas, 2009). Agar har en 

förmåga att bilda kraftfulla geler och kan hjälpa till att lyfta fram smaker (Smith, 2005; 

Armisen & Galatas, 1987). Ämnet har en god reversibilitet, vilket innebär att den kan geleras 

och smältas ett flertal gånger utan att förlora sina egenskaper (Armisen & Galatas, 2009). 

Agar kan användas i ett brett spann av pH-värden, samtidigt som det tål att värmas upp till 

100oC och därmed möjliggöra sterilisering (Armisen & Galatas, 1987). Algbaserade ämnen 

fungerar ofta som stabilisatorer i exempelvis glass och sorbet (Nylander et al., 2014). 

                                                 
14 När en lösning som stelnar till en elastisk halvfast massa. 
15 Egenskaper i ett ämne som inte påverkas av, eller som kan reverseras genom uppvärmning. 
16 En sockerart, en monosackarid med sex kolatomer. 
17 Ämne som är mycket finfördelat i ett annat medium. 
18 Vattenlevande rödalger. 
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Sockerarter 
Tillsats av socker i livsmedel kan komplimentera även komplexa smaker (McGee, 2004). I 

choklad till exempel, där flera hundra molekyler förändras under tillverkningsprocessen, kan 

tillsatsen av socker balansera smakegenskaperna (McGee, 2004). Sockerarterna glukos, 

fruktos och sackaros används i ett brett spann inom industri och i köket, exempelvis som 

sötningsmedel och konserveringsmedel (Luna & Aguilera, 2014). Socker har många kemiska 

fördelar vid matlagning (McGee, 2004). Dels kan kocken konstruera en mängd av intressanta 

smaker och texturer (Luna & Aguilera, 2014). Dels har socker en stor affinitet19 till vatten, så 

det löses lätt ut i det och skapar temporära men starka bindningar (McGee, 2004). Därför, 

menar McGee (2004) att socker förhindrar att frysta desserter fryses till en isklump och 

hjälper till att sänka vattenaktiviteten, vilket påverkar mikrobers tillväxt negativt. Ju högre 

sockerkoncentrationen är desto lägre blir fryspunkten menar Nylander et al. (2014). Dessutom 

kan socker hjälpa till att täcka upp syra och bitterhet från andra ingredienser (McGee, 2004). 

Socker har också andra viktiga egenskaper, exempelvis tillförs volym, det fungerar som 

smak- och aromförstärkare samt konsistensgivare (Salomonsson, 2010). Dessa egenskaper 

medför att det i vissa livsmedelsprodukter kan vara svårt att ersätta socker med andra 

sötningsmedel (Salomonsson, 2010).  

Sackaros  

Det finns många olika typer av socker, som alla har speciella egenskaper vid matlagning 

(McGee, 2004). Oftast används socker i form av sackaros, även kallat strösocker, vilket är en 

disackarid med en glykosidbindning av en fruktos- och en glukosmolekyl (Salomonsson, 

2010). Den enda definitionen på söt smak är att det smakar som socker, skriver Nylander et al. 

(2014). De menar att söthet inte kan uppskattas med något annat mätinstrument än 

smaksinnet. En sockerarts söthet mäts på olika sätt, en metod är att observera 

tröskelvärdeskoncentrationen, alltså den koncentration vid vilken söt smak känns (Lave & 

Mårtensson, 1981). Detta kallas även för relativ söthet, där sötheten anges i relation till 

sackaros, som har standardvärdet på 1 (Salomonsson, 2010).  

Glukos 

Glukos är ett av de simplaste sockerarterna rent kemiskt och är den vanligast förekommande 

då det är från denna sort som levande celler får sin kemiska energi (McGee, 2004). Glukos är 

i sirapsform en trögflytande, klar lösning som framställs genom hydrolys20 av stärkelse 

                                                 
19 Benämning på kemisk reaktivitet. 
20 Kemisk reaktion vid vilken en bindning spjälkas genom reaktion med vatten. 
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(Salomonsson, 2010). I en jämförelse med sackaros, är glukos mindre söt, mindre löslig i 

vatten och bildar en tunnare lösning (McGee, 2004). Sammansättningen och sötheten varierar 

men glukos har en relativ söthet på cirka 0,7 (Salomonsson, 2010; McGee, 2004). Tillsats av 

glukossirap förhindrar kristallisering, ökar viskositeten och hygroskopiciteten21 (Lave & 

Mårtensson, 1981; Salomonsson, 2010). Dessa egenskaper har gjort att glukos ofta används 

inom glass- och konfektyrindustrin (Salomonsson, 2010). Glukosens förmåga att ge relativt 

låg söthet värderas stort inom tillverkning av diverse produkter (Lave & Mårtensson, 1981). 

Sinnena och sensorik 

Begreppet sensorik betyder läran om vad vi kan uppleva med våra sinnen (Gustafsson et al., 

2014). Då det är människor som är mätinstrument inom sensorik är det relevant att få en 

inblick i hur sinnena fungerar och hur stimuli av doft-, smak-, och känselsinnet omvandlas till 

användbar information, menar Gustafsson et al. (2014). Läran om smaksinnet faller in under 

perceptionspsykologin (Palmer, 2007). När vi äter något överförs information från sinnena till 

det centrala nervsystemet via perceptionsprocessen som består av kemisk analys, 

förnimmelse, perception och kognition (Gustafsson et al., 2014). Vid den kemiska analysen 

bildas en uppfattning om livsmedlets kemiska sammansättning och förnimmelse innebär att 

med hjälp av sinnena uppfattas sensoriska egenskaper hos produkten (Gustafsson et al., 2014). 

Molekylerna i maten stimulerar våra olika sinnesceller och gör att förnimmelse av aromer 

skapas, vilket börjar ske redan på tungan, menar This (2005). Perception innebär att 

identifiera eller känna igen egenskaperna kopplat till minnen och erfarenheter och kognition 

utgör vad vi tycker om produkten efter att ha passerat de tidigare stegen (Gustafsson et al., 

2014).  

 

Smakupplevelser 

På tungan sitter papiller som innehåller smakceller som grupperas till smaklökar (Shepherd, 

2013; Gustafsson et al., 2014). När vi smakar ett livsmedel aktiveras smakcellerna på tungan 

som urskiljer grundsmakerna sött, salt, syrligt, bittert och umami (Afoakwa, 2010). Smaken 

av sött känns i främre delen på tungan, surt uppfattas fram och på sidorna, bitter smak känns 

på bakre delen av tungan och salt uppfattas på sidorna och längst bak (Jayne-Stanes, 1999). 

Smak- och luktsinnet är sammankopplat genom en så kallad retronasal väg som går mellan 

munnen och näsan (Shepherd, 2013). Luktsinnet som aktiveras när vi andas ut genom näsan 

utgör det retronasala och när vi andas in genom näsan används det ortonasala luktsinnet 

                                                 
21 Förmågan att absorbera fukt. 
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skriver Shepherd (2013). Han menar att på grund av det kan alla smak- och doftaromer 

upplevas först när vi andas ut. Smakcellerna i munnen registrerar endast grundsmaker och det 

vi brukar benämna som smak är en kombination av lukt och grundsmak som alltså uppfattas 

via det retronasala luktsinnet (Gustafsson et al., 2014).  

Texturupplevelser 

Det finns även papiller på tungan som inte innehåller smakceller utan istället ger en 

uppfattning om matens konsistens (Gustafsson et al., 2014). De receptorer som finns i 

munnen, på läpparna och på tungan integreras med de fysiska och kemiska egenskaperna hos 

livsmedel som äts (Shepherd, 2013). Det resulterar i en stor mängd sensoriska kvaliteter som 

brukar benämnas munkänsla och innefattas av beröring, känsla och konsistens (ibid.). 

Upplevelsen av just munkänslan är enligt Shepherd (2013) något som spelar stor roll för oss 

människor och författaren menar att i till exempel pommes frites är krispigheten minst lika 

viktig som smaken och doften. 

Tidigare studier om chokladglass 
I en studie som utfördes av Thompson, Chambers och Chambers (2008) jämfördes sensoriska 

egenskaper hos italiensk gelato respektive glass producerad i USA i olika prisklasser. 

Författarna menar att den totala mängden fett i gelato är 4-8 procent, glass innehåller generellt 

omkring 10 procent fett och högkvalitativ glass 12-18 procent. Det testades gelato och glass 

med olika smaker, där en av kategorierna var chokladglass ställt mot chokladgelato 

(Thompson et al., 2008). Resultatet visade att chokladgelato samt de dyrare chokladglasserna 

producerade i USA gav smakupplevelser som associerade till naturliga smaker såsom 

kakaopulver och äkta vanilj. De billigare chokladglassarna från USA gav istället mer 

artificiella smaker (Thompson et al., 2008). Harwood et al. (2013) utförde ett sensoriskt test i 

syfte att se i vilken grad bitterhet i chokladglass tolererades. De fann att personer som annars 

föredrar mörk choklad tolererar högre halt av bitterhet i chokladglass än dem som föredrar 

mjölkchoklad. Efter att ha gjort en pilotstudie på att variera mängden socker i chokladglass, 

för att få olika grad av bitterhet, upptäcktes det att andra sensoriska egenskaper, som textur, 

ändrades när sockermängden reducerades (Harwood et al., 2013). Det visar på att de 

sensoriska egenskaperna i chokladglass är känsliga för variation av ingredienser vilket bör tas 

i beaktning. 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet är att med hjälp av en sensorisk panel identifiera sensoriska attribut för smak och textur 

hos chokladsorbeter tillverkade av sju olika sorters choklad.  

Frågeställningar 
Vilka smakegenskaper kan uppfattas i varje chokladsorbet? 

Hur upplevs texturen i de olika chokladsorbeterna? 

Kan chokladens karaktärer identifieras i dessa chokladsorbeter? 

Metod och material  
I detta avsnitt redogörs det för hur uppsatsförfattarna gått till väga för att samla in material till 

studiens teoretiska bakgrund samt till resultat.  

Förstudie 
Idén till denna sensoriska studie om chokladsorbet väcktes långt innan kursstart för 

examensarbetet (MÅ1607). Uppsatsförfattarna tog därför tillfället i akt att använda 

föregående kurs, Molekylär Gastronomi (MÅ1605), till att utföra en förstudie kring 

chokladsorbet. Förstudien användes i syfte att laborera fram ett grundrecept på chokladsorbet 

som fungerar vid sensoriska bedömningar. De egenskaper som eftersträvades vid 

laborationerna var en slät chokladsorbet där emulsionen höll ihop samt att sorbeteten skulle 

hålla formen så länge som möjligt utan att smälta ut. Efter att ha testat olika recept, tekniker 

och tillsatser upptäcktes det att det recept som gav den mest önskvärda chokladsorbeten 

tillverkas av choklad, vatten, socker och glukos med tillsats av pektin och agar. Mängderna 

kan utläsas i tabell 1. Tekniken som används är att koka ihop en sockerlag av vatten, socker, 

glukos samt pektin och agar vilken hälls över den hackade chokladen. Blandningen mixas 

sedan med stavmixer för att hjälpa vattnet att emulgera med kakaosmöret. För detta recept har 

Pacojet används då det ansågs smidigare än glassmaskin vid de sensoriska bedömningarna då 

många sorbeter skulle tillverkas (se avsnitt om produktinformation).  

 

 

 

 

 

Tabell 1. Grundrecept för chokladsorbet, från kursen MÅ1605. 

Ingrediens Mängd 

Vatten 500 g 

Sackaros 150 g 

Glukos 50 g 

Choklad 200 g 

Pektin NH Nappage 1,8 g 

Agar 1,8 g 
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Litteratur- och databassökning 
Det material som har samlats in till den teoretiska bakgrunden har varit från artikelsökningar i 

databaserna Food Science and Technology Abstracts, Web of Science, Google Scholar och 

Wiley Online samt från tryckt litteratur som funnits i biblioteket på Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. Uppsatsförfattarna har även granskat de referenser som litteratur 

och artiklar använt sig av, sökt upp dessa via Google Scholar och i vissa fall använt den 

information som finns i dessa som referenser. Vid sökning av artiklar har inklusionskriterierna 

varit att artikeln ska vara gratis samt vara skriven på engelska eller svenska. 

Exklusionskriterier vid sökning av artiklar har varit de som inte går att hitta i fulltext. 

Sökningarna har inte begränsats efter vilket år de publicerats då uppsatsförfattarna funnit flera 

relevanta artiklar som skrivits för mer än 20 år sedan. Dessa referenser har dock strävats efter 

att stödjas upp med hjälp av annan litteratur. Sökmatriser har fyllts i under arbetets gång där 

sökord kan studeras, se bilaga 5.  

Val av metod 

De olika sensoriska metoderna som finns är analytiska och affektiva metoder där analytiska 

kan delas upp i skillnadstest och beskrivande test (Gustafsson et al., 2014). Skillnadstest 

avgör om det finns någon som helst skillnad mellan de olika produkterna, beskrivande test 

behandlar skillnader i specifika egenskaper och affektiva tester avser gillande eller ogillande 

av produkten (Lawless & Heymann, 1998). Inom de analytiska metoderna tränas 

paneldeltagarna inför bedömningen där beskrivande test utgör den mest omfattande träningen 

(Lawless & Heymann, 1998). 

Denna studie bygger på en variant av beskrivande test som kallas Quantitative Descriptive 

Analysis eller QDA. Det som är utmärkande för QDA är att paneldeltagarna själva kommer 

överens om vilka egenskaper som ska bedömas, en ostrukturerad skala utan skalsteg används 

vid bedömning samt att en fullprofilmetod av produkten görs (Ho & Manley, 1993; 

Gustafsson et al., 2014). De kategorier av egenskaper som brukar bedömas är utseende, arom, 

smak, textur och eftersmak (Lawless, 2013; Gustafsson et al., 2014). Metoden QDA valdes 

för att uppsatsförfattarna ville att bedömningarna skulle innefatta både smak- och 

texturegenskaper, vilka är de enda två kategorier av egenskaper som bedömts i denna studie. 

Utseende, arom och eftersmak valdes bort eftersom uppsatsförfattarna ansåg att smak och 

textur var de viktigaste aspekterna för just chokladsorbet. Det tar dessutom lång tid att 

bedöma alla egenskaper och sorbeten riskerar då att smälta under bedömningen. Anledningen 
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till att just denna metod, av alla tillgängliga valdes, var för att en tränad panel används och 

detta anser uppsatsförfattarna vara nödvändigt då chokladsorbet är en så pass unik produkt att 

den är svår att bedöma utan panelträning. 

Produktinformation 

Den sensoriska bedömningen utfördes på sju chokladsorbeter tillverkade av olika sorters 

choklad av märket Valrhona. De sorter som använts är de vita chokladsorterna Opalys och 

Ivoire, den blonda chokladen Dulcey, mjölkchokladerna Biskelia och Caramelia samt de 

mörka chokladsorterna Caraibe och Manjari (se tabell 2). Blond choklad är i grunden vit 

choklad där mjölkproteinet karamelliserats vilket ger en ljusbrun färg och toner av kola och 

karamell. Mjölk- och blond choklad benämns i fortsättningen som ljus choklad för att samla 

Dulcey, Biskelia och Caramelia under ett begrepp. I tabell 2 beskrivs sammansättningen av de 

olika chokladsorterna. Dock är Biskelia en nyhet från Valrhona så exakt, pålitlig information 

är svår att hitta om denna sort.  

 

Tabell 2. Sammansättning av de chokladsorter som använts (Valrhona, u.å.). 

 

 

 

 

 

 

 

Tillverkning av chokladsorbeterna 

Chokladsorbeterna tillverkades av uppsatsförfattarna i enlighet med det recept som laborerats 

fram i förstudien. I tabell 3 visas recepturen för var och en av de chokladsorter som använts. 

Den enda som skiljer sig från grundreceptet är Ivoire då den chokladen innehåller mer socker 

än de andra, vilket syns i tabell 2. Därför har en större mängd glukos och en lägre mängd 

sackaros använts i det receptet då glukos är mindre sött än sackaros, för att den totala 

mängden socker inte skulle bli för stor. Längst ned i tabell 3 finns den totala sockermängden 

respektive den totala fettmängden för varje sorbet angiven vilken varierar på grund av att 

chokladsorterna har olika sammansättning. Det pektin som använts i sorbeterna heter Pektin 

NH Nappage av märket Louis François (François, 2014). Den agar som använts är av märket 

Namn och 
kakaohalt 

Fett, % Socker, % Mjölk, % 

Opalys 33% 43 32 33 

Ivoire, 35% 41 43 21 

Dulcey, 32% 45 28,8   

Biskelia, 34%       

Caramelia, 36% 38 34 20 

Caraibe, 66% 40 33   

Manjari, 64% 39 35   
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Texturas (elBulli, 2012). 

 

Tabell 3. Recept på sorbeter för de olika chokladsorterna samt totalt socker- och fettinnehåll. 

Metoden som använts vid tillverkningen av sorbetgrunden är att först tillverka sockerlagen 

genom att koka upp vatten, sackaros, glukos, pektin och agar. Därefter hälldes den varma, 

men ej kokande sockerlagen över den hackade chokladen. Sedan mixades alltsammans med 

en stavmixer tills en stabil emulsion uppstod. Efter fördes all luft ut ur sorbetgrunden genom 

att använda en vacuummaskin. Sorbetgrunden fördes sedan över till en pacojetburk som 

frystes in i en blast-freezer och därefter överfördes till frys med temperaturen -18oC. En 

timme innan servering kördes den genomfrusna sorbeten i pacojet. Inför de sensoriska 

bedömningarna frystes sorbeten efter att den körts i pacojet in i puckformade silikonformar, 4 

cm i diameter och 2 cm höga, och frystes på nytt. På så sätt fick alla deltagare samma storlek 

på proverna. Nedan följer en lista på vilka modeller av utrustningen som använts i denna 

studie. 

Stavmixer - KISAG AG, 8220 

Vacuummaskin – VAC-STAR S 220 PX 

Blast-freezer – IRINOX, MF 25.1 

Silikonformar – SILIKOMART SF027 

Pacojet – PACOJET 1 SYSTEM 

 

Träning av panel 

Den sensoriska panelen bestod av 11 anonyma bedömare som alla hade grundkunskaper inom 

sensorik och provningsmetodik. Urvalet gjordes bland studenter på Restaurang- och 

  CHOKLADSORT           

INGREDIENSER Opalys  Ivoire Dulcey Biskelia Caramelia Caraibe Manjari 

Fast               

Choklad (gram) 200 200 200 200 200 200 200 

Sackaros (gram) 150 60 150 150 150 150 150 

Flytande               

Vatten (gram) 500 500 500 500 500 500 500 

Glukos (gram) 50 140 50 50 50 50 50 

Stabilisator/emulgator               

Agar (gram) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Pektin (gram) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Totalt sockerinnehåll % 29,3 31,8 28,6  29,8 29,5 30 

Totalt fettinnehåll % 9,6 9,1 10  8,4 8,9 8,7 
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hotellhögskolan i Grythyttan. Deltagarna var en blandning mellan kock- sommelier- och 

hotellstudenter i åldrarna 21-33 år och könsfördelningen var 6 män och 5 kvinnor. I en 

tidigare sensorisk studie utförd av Soukoulis och Tzia (2009) där acceptans för chokladglass 

tillverkad på olika sockerarter undersöktes, tränades panelen under tre tvåtimmarpass. Med 

utgångspunkt i detta har panelträningen för chokladsorbet också delats upp i tre 

tvåtimmarspass. 

Panelträningarna 1 och 2 ägde rum i ett klassrum (K204) och panelträning 3 i ett sensoriskt 

laboratorium (K206), som uppfyller ISO-Standard (ISO 8589, 2007) vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. Under träning av panelen inför QDA bör paneldeltagarna skapa 

en gemensam vokabulär kring egenskaperna som ska bedömas samt att de skapar en 

gemensam uppfattning om vad som är låg respektive hög intensitet, menar Lawless (2013). 

Träningen av panelen startar med att deltagarna provar den aktuella produkten och fritt får 

associera till vilka sensoriska egenskaper som upplevs (Lawless, 2013; Gustafsson et al., 

2014). Gruppen, med hjälp av en ledare, kommer sedan överens om ett antal egenskaper i 

respektive kategori som ska bedömas hos produkten (Lawless, 2013).  

Panelträning 1 – smak i choklad 

Första panelträningen hölls den 28 april 2015 klockan 16.30–18.30 och gick ut på att hitta en 

smakprofil för var och en av de sju chokladsorterna som skulle användas vid tillverkning av 

sorbeterna. Paneldeltagarna smakade först chokladerna individuellt och sedan diskuterade 

hela gruppen kring smakerna för att komma fram till en gemensam smakprofil med ett antal 

smakegenskaper för var och en av chokladsorterna. Sedan rankades alla smakkaraktärer in på 

en intensitetsskala 1-9. Det sammanställda resultatet kan studeras i bilaga 1, tabell 4. Panelen 

fick även jämföra chokladglass mot chokladsorbet där båda var tillverkade på Manjari för att 

förstå skillnaden mellan glass och sorbet. De fick dessutom smaka på rent kakaosmör för att 

få en referens på hur det ter sig i munnen. Enligt Lawless (2013) och Gustafsson et al. (2014) 

är det en fördel att använda referensprodukter för att bestämma vad som är låg eller hög 

intensitet av en viss egenskap. 

Panelträning 2 – textur i chokladsorbet 

Under andra träningstillfället som var den 29 april 2015 klockan 16.30–18.30 fick panelen 

prova olika texturer i chokladsorbet innehållande choklad av de tre kategorierna vit, ljus och 

mörk. Uppsatsförfattarna hade tillverkat chokladsorbeter med olika grad av grynighet för att 

panelen skulle få referensramar inför kommande bedömning. De fick prova en slät sorbet och 

en grynig inom varje chokladkategori. På samma sätt som i panelträning 1 fick deltagarna 
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först smaka sorbeterna själva och sedan diskutera fram vilka texturegenskaper som skulle 

bedömas för att sedan rangordna intensiteten på en skala 1-9. Här visade det sig att alla 

sorbeter kunde bedömas efter samma egenskaper. Det sammanställda resultatet från 

panelträning 2 kan utläsas i bilaga 1, tabell 5. 

Panelträning 3 – smak och textur på de slutgiltiga chokladsorbeterna 

Inför den tredje och sista panelträningen då smak och textur på chokladsorbet skulle testas 

komprimerades antalet smakegenskaper i samråd med panelen för att kunna bedöma samma 

egenskaper för alla chokladsorter. Vid denna träning som ägde rum den 5 maj 2015 klockan 

16.30–19.00 fick panelen göra ett genrep inför bedömningen, där de tillsammans fick 

profilera både smak och textur samt intensitet på var och en av de sju sorbeter som skulle 

bedömas vid det slutgiltiga genomförandet. Sorbeterna delades upp i tre akter för vit, ljus och 

mörk chokladsorbet. Panelmedlemmarna fick som referensprov en choklad med tillsatt salt, 

för att kunna uppskatta och förstå skalan för smakegenskapen sälta. Efter panelträning 3 stod 

det klart vilka textur- respektive smakegenskaper som skulle bedömas i den slutgiltiga 

bedömningen. Inom textur blev det krämighet, kompakt, fet, släthet och iskristaller och inom 

smak resulterade det i egenskaperna sötma, syra, sälta, bitterhet, vanilj, kola, brända toner, 

fruktig, parfymerad samt mjölk. 

Genomförande av sensorisk bedömning  
Den sensoriska bedömningen utfördes i ett sensoriskt laboratorium (K206) som uppfyller 

ISO-Standard (ISO 8589, 2007) vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan den 6 maj 

2015 klockan 16.30–18.00. 

Design av test och prover 

Vid genomförandet bedömdes sju olika chokladsorbeter tillverkade på var och en av 

chokladsorterna Ivoire, Opalys, Dulcey, Biskelia, Caramelia, Manjari och Caraibe. De fick 

även ett replikat per sort vilket resulterade i totalt 14 prover. Sorbeterna hade frysts i 

puckformar för att få proverna så lika varandra som möjligt samt förenkla logistiken. Det 

serverades två sorbetpuckar per prov för att kunna bedöma textur på den ena och smak på den 

andra. Bedömningen var uppdelad i tre sessioner för att skilja på vit, ljus och mörk 

chokladsorbet. Inklusive replikat resulterade det i 4 serveringsomgångar för vit chokladsorbet, 

6 omgångar för ljus och 4 omgångar för mörk. I varje akt blandades serveringsordningen på 

så sätt att till exempel proverna A och B serverades i ordningen B A A B. Proverna serverades 

i samma ordning som var förutbestämd till alla på grund av logistiska skäl, då sorbet är en 

smältande produkt. Varje prov märktes med en tresiffrig kod, vilket Gustafsson et al. (2014) 
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rekommenderar för att undvika att panelen hittar mönster i kodningen. Proverna förvarades i 

frys vid -18 oC och förflyttades precis innan bedömningen till en bärbar frys av märket 

Framec, modell 0600026000004, serienr 2005046251, som tillhör det sensoriska laboratoriet 

där bedömningen ägde rum. Den bärbara frysen hade temperaturen -15oC. I Soukoulis och 

Tzias (2009) studie fick glassarna tempereras i -15oC ±1oC i 24 timmar innan bedömningen 

skulle äga rum, vilket ger jämnare temperatur mellan proverna men det var inte möjligt för 

chokladsorbeterna på grund av platsbrist i den bärbara frysen.  

Bedömningstillfället 

Paneldeltagarna bedömde proverna enskilt under tystnad genom att fylla i ett formulär i 

datorprogrammet EyeQuestion. De fick ange intensitet för varje textur- och smakegenskap för 

respektive prov på en skala 1-9. När de var klara med ett prov räckte de upp handen så delade 

panelledarna ut nästa prov så att alla kunde bedöma i sin egen takt. Mellan proverna sköljde 

bedömarna munnen med ljummet vatten för att lösa upp fettet från kakaosmöret som läggs 

som en hinna i munnen samt att de fick smörgåsrån att rensa smakpaletten med. Mellan varje 

akt fick panelen ta en bensträckare medan panelledarna förberedde för nästa akt. 

I samband med att proverna delades ut mättes temperaturen på en sorbetpuck för varje ny 

serveringsomgång. Det visade att proverna serverades i ett spann mellan -12,2oC och -16,7oC. 

Se bilaga 1, tabell 6 för exakta serveringstemperaturer. Dock kan det ha skiljt sig lite mellan 

de olika paneldeltagarna eftersom de fick bedöma i sin takt så proverna hann ligga i 

rumstemperatur olika länge för de olika bedömarna. 

Metod/Teori för analys av data 
Det är vanligt att en stor mängd data samlas in vid användning av QDA, och för att kunna 

bearbeta och förstå resultatet krävs det att materialet sorteras (Gustafsson et al., 2014). Detta 

kan göras genom central- och spridningsmått, exempelvis standardavvikelser respektive 

medelvärde och median, för att se spridningen mellan bedömarna (ibid.). Gustafsson et al. 

(2014) rekommenderar att kombinera ett centralmått med ett spridningsmått för att kunna 

bedöma om resultatet är pålitligt. Samma författare menar att en standardavvikelse på under 1 

brukar betraktas som bra vilket innebär att spridningen mellan bedömarna är liten. 

 

I denna studie samlades all data in under den sensoriska bedömningen via formulär i 

datorprogrammet EyeQuestion. Datan bestod av intensitetsmått för alla textur- och 

smakegenskaper för var och en av sorbeterna. Via funktionen EyeOpener kunde diagram och 

tabeller tas fram där resultatet kunde utläsas. Först togs en principalkomponentsanalys (PCA) 
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(figur 1) fram där alla egenskaper för alla prover inkluderades. PCA är en multivariat teknik 

där flera observationer av kvantitativa data ställs i korrelation till variabler för att visa på 

möjliga mönster och likheter mellan proverna (Abdi & Williams, 2010). PCA-analysen 

illustrerade hur de olika sorbeterna grupperats i förhållande till de bedömda egenskaperna 

vilket gav ett övergripande resultat. Där är det centralmåttet medelvärde som använts. För att 

studera spridningen och se exakt medelvärde samt medianvärde togs en tabell fram där 

medelvärde, standardavvikelse och medianvärde kan utläsas (se bilaga 1, tabell 7). Sedan 

gjordes en texturanalys över alla sorbeter med hjälp av ett spindeldiagram över medelvärden 

på texturegenskaperna, se figur 2. Då det är stor skillnad i smak mellan vit, ljus och mörk 

choklad togs därefter linjediagram fram över smakegenskaperna för var och en av 

kategorierna vit, ljus och mörk chokladsorbet (figur 3, 4 och 5). 

 

Etiskt förhållningssätt  
Forskningsetik är etik applicerad på specifika delar i forskningsförloppet, skriver Punch 

(2013), och menar att detta gäller för bland annat planering och utförande, samt i 

kommunikation. Därför har uppsatsförfattarna redan i ett tidigt skede diskuterat vilket 

förhållningssätt studien skall ha till etik. Bryman (2011) säger att en diskussion kring 

forskningsetik innefattar att konkretisera hur de individer som deltar studeras och behandlas, 

vilket är en viktig ståndpunkt inom all typ av forskning. Uppsatsförfattarna utformade då en 

preliminär plan bland annat över hur den tränade panelen samt deras personuppgifter skulle 

behandlas i kommande träningar och bedömningar. Den tränade panelen skall vara anonym 

under bedömningstillfället, även för uppsatsförfattarna, och under träningarna skall en 

gemensam diskussion hållas, för att sammanställa alla de berördas åsikter utan att kunna 

särskilja vad en enskild individ tycker. Av samma anledning skall inga dokument samlas in 

under träningarna och under bedömningen blir varje enskild bedömare anonym genom att 

använda sig av EyeQuestion.  

 

Några av de viktigaste goda etiska förhållandesätten konkretiseras genom fyra principer: 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 

2011; Ritchie, Lewis, McNaughton, Nicholls & Ormston, 2013). Informationskravet innebär 

att forskaren måste informera de berörda om undersökningens syfte, att deras deltagande är 

frivilligt och att de har all rätt att lämna om de skulle vilja samt att de skall få information om 

samtliga moment som undersökningen innehåller (Bryman, 2011). Redan i ett tidigt skede, 

under kursen Molekylär Gastronomi (MÅ1605) lade uppsatsförfattarna upp en förfrågan på 
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sociala medier, för att se hur stort intresset skulle vara för att medverka i den sensoriska 

bedömningen. Efter detta bestämde uppsatsförfattarna sig för att starta en grupp på Facebook 

som samlingsplats och för att kunna hålla panelen uppdaterad med information. 

Samtyckeskravet är en annan etisk princip som Bryman (2011) och Ritchie et al. (2013) 

skriver om och denna innebär att deltagarna själva ska bestämma huruvida de skall delta eller 

inte i forskningsprocessen. I samband med en intresseanmälan, samt att vara medlem i 

gruppen och säga till om de kunde närvara vid givna datum, gav medlemmarna sitt samtycke 

för att medverka.  

 

Konfidentialitetskravet tar upp i vilken utsträckning de berördas personuppgifter skall tas 

omhand (Bryman, 2011). Forskarna bör ta konfidentialitet och anonymitet i beaktning och 

respektera detta fullt ut (Ritchie et al., 2013). Den sista etiska principen som Bryman (2011) 

och Ritchie et al. (2013) skriver om är nyttjandekravet och innebär att de uppgifter och den 

information som forskaren insamlat endast får nyttjas i det avsedda och informerade 

forskningsändamålet, om det skall nyttjas på ett annat sätt krävs samtycke. Uppsatsförfattarna 

tog detta i beaktning och kom överens om att den information som samlades in genom 

EyeQuestion endast kunde användas för denna specifika studie.  

Resultat  
Vid genomförandet av den sensoriska bedömningen på chokladsorbet fick varje 

paneldeltagare ange intensitet för var och en av de sju sorbeterna på en skala 1-9 för varje 

textur- och smakegenskap. Texturegenskaperna som bedömdes var krämighet, iskristaller, 

släthet, fet och kompakt och smakegenskaperna var sötma, syra, sälta, bitterhet, vanilj, kola, 

brända toner, fruktig, parfymerad samt mjölk. Skalan har bedömts så att värde 2 och lägre 

anses vara av så låg intensitet att det inte bör tas i beaktning medan värden över 6 utgör hög 

intensitet. Nedan följer resultat från bedömningen i text och figurer.  

Övergripande resultat  

Ett övergripande resultat av både vit, ljus och mörk chokladsorbet har först studerats för att se 

vilka likheter eller skillnader i smak och textur som finns hos sorbet tillverkad på de olika 

chokladkategorierna.  

PCA – Principal Component Analysis 

I figur 1 visas resultatet av den sensoriska bedömningen på de sju olika chokladsorbeterna i en 

Principal Component Analysis eller PCA. Smak- och texturegenskaperna har sorterats efter 
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hur de passar in på de olika proverna och varje prov har hamnat på ett avstånd från respektive 

egenskap som är i relation till vilken intensitet varje egenskap har hos den sorbeten. Det är 

tydligt att mörk, ljus respektive vit chokladsorbet har grupperats och skiljer sig från varandra.  

Figur 1. PCA-diagram över resultatet för både textur- och smakegenskaper för alla sju 

chokladsorbeterna.  

Manjari och Caraibe som är mörk choklad ligger längst till vänster i figuren och enligt 

egenskaperna som de ligger närmast är brända toner, bitterhet, fruktighet, syra och 

parfymerat det som utmärker de mörka chokladsorbeterna till skillnad från de ljusa och vita. 

Av figur 1 att döma har Manjari en något mer parfymerad och syrlig smak medan Caraibe har 

mer smak av bitterhet och brända toner. De ljusa chokladsorbeterna Caramelia, Biskelia och 

Dulcey har placerats så att Caramelia ligger närmast de mörka chokladsorterna medan Dulcey 
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ligger närmast de vita chokladsorterna och Biskelia ligger där emellan. Det som enligt figur 1 

är mest utmärkande för de ljusa chokladsorbeterna är smaken av kola samt krämig textur. 

Caramelia drar lite mer åt sälta medan Dulcey drar mot texturegenskaperna släthet och fet  

känsla. Biskelia ligger närmast smakegenskapen kola. Det som främst utmärker de vita 

chokladsorbeterna är sötma, vanilj, mjölk och kompakthet där Opalys ligger närmre dessa 

egenskaper än Ivoire. Texturmässigt anses de vita och ljusa chokladsorbeterna generellt sett 

ha högre intensitet av egenskaperna krämighet, släthet, fet och kompakt. Texturegenskapen 

iskristaller ligger ungefär i mitten i PCA-analysen vilket betyder att det inte är så stor skillnad 

mellan de olika proverna.  

Standardavvikelse/spridningsmått 

Det är väsentligt att studera spridningen mellan bedömarna för att se hur pålitligt det är att 

analysera medelvärdena. I bilaga 1, tabell 7 visas medelvärde, standardavvikelse samt 

medianvärde för alla egenskaper hos respektive sorbet. Tabellen visar att 

standardavvikelserna ligger i ett spann mellan ungefär 0,6 och 2. Som tidigare nämnts anses 

en standardavvikelse på lägre än 1 som att spridningen är liten (Gustafsson et al., 2014). De 

flesta värden ligger över 1 och medelvärdet skulle därför kunna bedömas som mindre 

opålitligt. Dock har det ändå dragits slutsatser efter medelvärdena, men för att kontrollera 

trovärdigheten hos varje egenskap skulle resultaten kunna ställas mot spridningsmåttet för 

varje egenskap i tabell 7 (bilaga 1). De egenskaper där bedömarna generellt sett varit mest 

överens, enligt värdena på standardavvikelserna, är iskristaller, syra och bitterhet. Den 

egenskap de varit minst överens om generellt sett är sälta.   
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Texturanalys  

Figur 2. Spindeldiagram för texturegenskaperna kompakt, krämighet, iskristaller, släthet och fet 

känsla hos alla sju chokladsorbeterna. Skala 1-9.  

 

Medelvärdet av vad panelen ansåg om texturen i alla sju chokladsorbeter har ställts mot 

varandra och varje sorbet visas som linjer i olika färger i ett spindeldiagram, se figur 2. För 

varje texturegenskap går det att utläsa var på skalan varje prov ligger och ju närmre de olika 

proverna ligger varandra desto mindre är differensen dem emellan. Det visar att texturen 

upplevs relativt lika för alla prover oavsett om sorbeten är gjord på vit, ljus eller mörk 

choklad. Iskristaller är den egenskap som är mest lik i alla sorbeter och dessutom har ett lågt 

värde på ungefär 2, vilket innebär att förekomsten av stora iskristaller är nästintill obefintlig. 

För egenskapen släthet ligger alla prover på ett värde av 6 eller högre, vilket innebär att alla 

sorbeter anses vara släta. Det kan utläsas att slätheten kan rangordnas efter att de vita 

chokladsorbeterna är slätast, de ljusa lite mindre släta och de mörka minst släta, även om 

skillnaderna är små. Fet känsla i sorbeterna har bedömts mellan ungefär 5 och 5,5 för alla 

prover där de mörka sorterna ligger lite lägre. De vita sorbeterna ansågs vara mest kompakta 

medan de mörka var minst kompakta. För krämighet har Opalys och Dulcey fått högst värden 

på cirka 6,3 medan Manjari ligger lägst på cirka 4,8. De andra proverna ligger i spannet där 
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emellan och det går inte att se något samband i att det är en viss sort av vit, ljus och mörk 

choklad som sticker ut. Texturegenskaperna är så pass lika mellan de olika sorbeterna då 

variationerna ligger på max 2 skalsteg. Därför har det tagits beslut om att inte lägga mer fokus 

på skillnader i textur utan istället fokusera på skillnader i smakkaraktärer.  

Smakanalys  

Då de olika chokladsorterna vit, ljus och mörk choklad har stora skillnader i smakegenskaper 

har dessa analyserats var för sig för de olika kategorierna, vilket görs under respektive rubrik 

nedan. Ett linjediagram för var och en av de tre sorterna har tagits fram för att illustrera vilken 

intensitet de olika smakegenskaperna har för respektive sorbet (figur 3, 4 och 5). X-axeln 

visar chokladsort och y-axeln medelvärdet för intensiteten. Smakintensiteten illustreras 

genom linjer i olika färger för respektive smakegenskap.  

Vit chokladsorbet 

De smakegenskaper som var mest intensiva i de vita chokladsorbeterna var sötma, mjölk och 

vanilj, där samtliga ligger över 5,5, vilket visas i figur 3. Dessa egenskaper har bedömts 

nästintill lika intensiva för de båda sorbeterna men Opalys anses smaka lite mer vanilj än 

Ivoire, även om skillnaden är liten. Smaken av kola har bedömts med ungefär 4 på skalan för 

båda proverna och anses därför som en smakegenskap som också kan beskrivas i de vita 

chokladsorbeterna. Egenskaperna parfymerad, syrlig och fruktig har bedömts runt 3 på skalan 

och antas därför inte utgöra en primär smak utan mer något som finns där i bakgrunden. Ivoire 

har bedömts som mer parfymig än Opalys medan Opalys anses något mer fruktig och syrlig, 

kring 3, än Ivoire. En liten hint av sälta anses finnas i båda de vita sorbeterna. Bitterhet och 

brända toner har så låg intensitet, under 2, att de inte bör tas med i en beskrivning av smak på 

chokladsorbet gjord på Ivoire eller Opalys. 
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Figur 3. Smakegenskaperna sötma, syra, sälta, bitterhet, vanilj, kola, brända toner, fruktig, 

parfymerad och mjölk hos vit chokladsorbet tillverkad på Ivoire respektive Opalys. Skala 1-9. 

En smakprofil för chokladsorbet tillverkad på Ivoire respektive Opalys kan slås ihop och 

göras till en gemensam beskrivning då skillnaderna i smak visade sig vara nästintill 

obefintliga. Smakprofilen för chokladsorbet på Ivoire/Opalys kan beskrivas enligt följande. 

Söt vit chokladsorbet med smak av mjölk och vanilj, samt med toner av kola.   

Ljus chokladsorbet 

Den smak som är mest utmärkande för de ljusa chokladsorbeterna är, enligt figur 4, kola där 

Biskelia och Dulcey ligger på samma intensitet runt 6,3 medan Caramelia har lite högre 

intensitet, ca 6,7. Näst efter kola är det sötma som främst upplevs och även här ligger Biskelia 

och Dulcey ungefär på samma nivå, kring intensiteten 6, medan Caramelia är något mindre 

söt, ca 5,5. Smaken av mjölk ligger på intensiteten 4-5 för alla tre sorbeter där Biskelia och 

Dulcey smakar mest mjölk och Caramelia har lite lägre intensitet. Vanilj är mest utmärkande i 

Dulcey med ett värde på 5 medan Biskelia och Caramelia ligger på värdet 4. Brända toner har 

värde 3,7 för Caramelia, något lägre för Biskelia, 3,4, och ännu lägre för Dulcey, 2,5. Det 

finns en aning sälta i alla tre sorbeter med ungefär samma intensitet, 3-3,5, men 

rangordningen ligger på högst sälta i Biskelia, näst högst i Caramelia och lägst i Dulcey. I 
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Caramelia upplevs en bitterhet med intensiteten ca 3,5, Biskelia har en lägre bitterhet på ca 

2,7 och Dulcey har knappt någon bitterhet alls då värdet ligger på ungefär 2. Fruktigheten 

upplevs som lite högre än 3 på intensitetsskalan för Biskelia och Caramelia men lägre för 

Dulcey som ligger på ca 2,5. Det finns en svag smak av syra och parfymerat vilka båda ligger 

strax under intensiteten 3 för alla tre ljusa chokladsorbeter.  

Figur 4. Smakegenskaperna sötma, syra, sälta, bitterhet, vanilj, kola, brända toner, fruktig, 

parfymerad och mjölk hos ljus chokladsorbet tillverkad på Biskelia, Caramelia respektive Dulcey. 

Skala 1-9.  

Smakprofilerna för chokladsorbet tillverkad på ljus choklad kan sammanfattas enligt följande: 

Dulcey ger en söt chokladsorbet med smak av kola, mjölk och vanilj. Biskelia ger en söt 

chokladsorbet med smak av kola, mjölk, toner av vanilj samt en hint av bitterhet och 

fruktighet. Caramelia ger en chokladsorbet med kolasmak där sötman möts upp av bitterhet 

och balanseras med toner av vanilj och mjölk.  

Mörk chokladsorbet  

Chokladsorbeterna tillverkade på de mörka chokladsorterna har enligt figur 5, främst 

karaktärer av syra, bitterhet och fruktighet som ligger på värden mellan ungefär 4,7 och 5,5. 

Caraibe anses som lite mer bitter än Manjari medan Manjari anses syrligare och fruktigare än 
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Caraibe. De brända tonerna är lite mer intensiva i Manjari och sötman ligger på ungefär 

samma intensitet på 4 för båda men något högre för Manjari. Av figur 5 att döma så har båda 

sorbeterna parfymerade toner som dock är mer framträdande i Manjari, ca 3,8, jämfört med 

Caraibe, ca 3,2. Smaken av kola ligger ungefär på intensiteten 3,5 för båda sorterna och det 

finns även en hint av sälta i båda som ligger på värdet strax över 3. Vanilj- och mjölksmak 

ligger mellan 2 och 3 på skalan för både Caraibe och Manjari och anses därför inte utgöra 

smaker som bör beskrivas för dessa sorbeter.  

 

Figur 5. Smakegenskaperna sötma, syra, sälta, bitterhet, vanilj, kola, brända toner, fruktig, 

parfymerad och mjölk hos mörk chokladsorbet tillverkad på Caraibe respektive Manjari. Skala 1-9. 

Med grund i resultatet från de sensoriska bedömningarna kan en smakprofil för chokladsorbet 

gjord på Caraibe respektive Manjari se ut enligt följande. Caraibe ger en bitter och syrlig 

chokladsorbet med fruktiga toner och en hint av brända karaktärer samt aningar av kola och 

parfymerad smak. Smakerna balanseras av en nedtonad sötma. Chokladsorbet på Manjari får 

hög syra och fruktighet med en bitter smak som möts upp av brända toner. Fruktigheten 

kompletteras med parfymerade karaktärer och sötman ligger i bakgrunden och balanserar upp 

helheten.  
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Diskussion 
Nedan följer en analys av resultatet där det även ingår en koppling till den teori som finns 

med i bakgrunden. Efter resultatdiskussionen följer en analys kring metoden samt förs det 

även där en diskussion som kopplar till den teori som finns både i bakgrunden samt till metod 

och material-avsnittet. 

Resultatdiskussion 
Bau (2011) skriver att kakaohalten i en choklad bestäms av andelen kakaomassa och 

kakaosmör. Han skriver även att i vit och ljus choklad tillsätts mjölkpulver för att fylla upp 

tomrummet från den mindre mängd kakaotorrsubstans som uppstår jämfört med mörk 

choklad. Choklad innehåller inget vatten och de ingredienser som bör tas hänsyn till i frusna 

chokladdesserter är då enligt Migoya (2008) kakaosmör, socker och kakaotorrsubstans. 

Tillsats av socker i livsmedel kan komplimentera smakegenskaper, till exempel i choklad så 

kan detta förhöja vissa smakegenskaper eller skapa balans mellan dessa (McGee, 2004).  

Chokladsorbet 

Migoya (2008) rekommenderar att en sorbet bör innehålla 25-32% socker. I grundreceptet 

från MÅ1605 (se tabell 3) är den totala mängden socker, utan chokladen inräknad, 200 gram. 

Beroende på vilken choklad som används, då de har olika sockerinnehåll, så förändras den 

totala mängden socker, se tabell 3. Den totala mängden socker i chokladsorbeterna är i ett 

spann mellan 28,6% och 31,8%. Enligt Hartel (1996) är vilken sorts sockerart och 

koncentrationen av denna en viktig del i frysningsfasen, eftersom socker sänker fryspunkten 

och då påverkas iskristallernas volym. Han menar att det är därför en högre mängd socker, 

kombinerat med denna fryspunktsnedsättning, resulterar i mindre storlek på iskristallerna. 

Genom att små iskristaller bildas resulterar det i en positiv inverkan på konsistensen, då den 

blir slätare samt förbättras munkänslan och smakupplevelsen (Nylander et al., 2014). De 

sorbeter som har undersökts har resulterat i en konsistens, där aspekten iskristaller har ett lågt 

värde på ungefär 2 i samtliga sorbeter, se figur 2. Iskristaller ligger ungefär i mitten av PCA-

analysen, vilket betyder att det inte är så stor skillnad mellan de olika proverna, se figur 1. 

I en tidigare studie av Thompson et al. (2008) skriver de att en italiensk gelato bör innehålla 

den totala mängden 4-8 % fett, varav i glass bör de innehålla omkring 10-18% beroende på 

kvalitet. I tabell 3, visas det totala fettinnehållet för respektive chokladsorbet som bedömdes 

sensoriskt i denna uppsats. De varierar med ett totalt fettinnehåll mellan 8,4% till 10%. Detta 

betyder att inom spannet, som Thompson et al. (2008) skriver om, hamnar chokladsorbet 

mellan gelato och glass. Hermé och Greenspan (2001) skriver att sorbet innehållande choklad 
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resulterar i en karaktär som påminner mer om glass än sorbet, eftersom kakaosmöret ger 

fyllighet åt sorbeten. Uppsatsförfattarna anser att detta stämmer in på både de textur- och 

smakegenskaper som bedömts, se figur 2, 3, 4 och 5, som menar på att chokladsorbeterna har 

en relativt fet munkänsla och relativt hög intensitet av krämighet jämfört med vad en 

fruktsorbet antas ha. Detta är användbar information att ha i åtanke vid tillverkning av 

chokladsorbet, då fettinnehållet bör tas i beaktning för att få en chokladsorbet med en viss 

textur. Emulgatorer används vanligtvis inte i sorbet då fettinnehållet är lågt eller obefintligt, 

påstår Migoya (2008). Dock anser uppsatsförfattarna att detta påstående inte gäller 

chokladsorbet, på grund av andelen kakaosmör som införlivas i sorbetgrunden. Syftet med att 

använda emulgering- och stabiliseringsmedel är att få en jämn distribution av fett och en 

homogen emulsion, därmed erhålla en len textur, vilket Butt et al. (1999) skriver om. 

Enligt Flores och Goff (1999) påverkar den andel luft som införlivas i sorbeten vid 

tillverkning genom att reducera andelen iskristaller. Genom att använda en pacojet och en 

blast-freezer vid tillverkning av sorbeten kunde iskristallerna undvikas. Detta eftersom 

sorbetgrunden frystes in snabbt i blast-freezern, vid ca -40oC. Anledningen till detta 

tillvägagångssätt var för att Nylander et al. (2010) påstår att vid en snabb infrysning under -

25oC så kan förekomsten av stora iskristaller minimeras då allt vatten fryser samtidigt. 

En len textur med ett lågt värde av iskristaller samt en bibehållen emulsion, se figur 2, har 

visat sig kunna möjliggöras genom att använda sig av emulgerings- och stabiliseringsmedel. I 

grundreceptet från MÅ1605 användes stabilisatorerna och emulgatorerna agar och pektin. 

Armisen och Galatas (2009) samt Lave och Mårtensson (1981) skriver om att både agar och 

pektin är polysackarider, vilket Hartel (1996) påstår hjälper till att sänka fryspunkten. Genom 

användning av en stabilisator som innehåller en polymer, exempelvis agar, menar Shirai et al. 

(1985), att kristalliseringen och tillväxten hos iskristallerna kan minskas, eftersom 

viskositeten ökar. Pektin binder upp fett, enligt Lerouxa et al. (2003), vilket gör det lämpligt i 

feta emulsioner och av denna anledning ansåg uppsatsförfattarna att pektin skulle vara 

lämplig att använda i chokladsorbet där kakaosmör är en av komponenterna. Både agar och 

pektin kommer från naturliga källor och finns tillgängliga att införskaffa även för vanliga 

konsumenter, vilket uppsatsförfattarna ansåg vara en viktig aspekt eftersom grundreceptet då 

kan tillämpas i flera olika miljöer. Flores och Goff (1999) menar på att de yttersta målen för 

att tillverka glass och sorbet är att sträva efter ett resultat där det finns små iskristaller, men 

också att de är jämnt distribuerade och därmed ger en len textur. 
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Textur 

Vid tillverkning av frusna desserter är det viktigt att ha ingrediensernas innehåll av fett, 

socker, torrsubstans och vatten i beaktning (Migoya, 2008). Figur 2 visar vad panelbedömarna 

tyckte om texturen i de olika chokladsorbeterna. Det visar att texturen upplevs relativt lika för 

alla prover oavsett om sorbeten är gjord på vit, ljus eller mörk choklad. Liddell och Weir 

(1995) har inte hittat något recept på mjölkchokladglass som ger tillfredsställande sensoriska 

egenskaper. Enligt den sensoriska bedömningens resultat, kan texturmässigt de vita och ljusa 

chokladsorbeterna generellt anses ha högre intensitet av egenskaperna krämighet, släthet, fet 

och kompakt jämfört med de mörka (se figur 3). Detta visar på motsatsen av det som Liddell 

och Weir (1995) skriver och uppsatsförfattarna tror att detta beror på andelen 

kakaotorrsubstans och/eller mjölkpulver i förhållande till andelen kakaosmör. Det kan även 

vara stabilisatorernas och emulgatorernas påverkan. Från denna studie kan ett antagande göras 

om att ju mer kakaotorrsubstans, desto mindre slät blir sorbeten. Dock, kunde 

uppsatsförfattarna avläsa från resultatet att texturen inte hade påtagliga skillnader, oavsett 

vilken chokladsort som sorbeten innehöll. Skillnaden mellan de flesta texturegenskaper var 1-

2 skalsteg för samtliga sorbeter, så det går inte att dra en slutsats att någon av dessa sticker ut 

nämnvärt. Då samma mängd pektin och agar användes i samtliga recept, skulle det kunna vara 

en fördel att minska på eller öka dessa beroende på chokladsort. Dock är det värt att nämna att 

ingen av sorbeterna fick ett avvikande värde i bedömningen av texturen, utan detta 

resonemang förs bara i en strävan efter att nå en så jämn nivå som möjligt.  

Smak  

En chokladprodukts kvalitet bestäms, enligt Afoakwa (2010), av kompositionen av 

chokladens ingredienser snarare än den teknologiska bearbetningen. Han menar att de 

kvalitetsaspekter som skiljer en chokladprodukt från en annan innefattar utseende, arom, 

textur och smak. En norm som finns kring choklad är att aromen bör vara rik, smaken 

komplex men samlad och balanserad samt att chokladsmak utgör den dominanta smaken och 

andra toner endast bör finnas för att lyfta chokladsmaken (Bizeul, 2004). I denna uppsats har 

det i den sensoriska bedömningen avgränsats till att enbart innefatta smak och textur, av 

anledningen att de andra aspekterna skulle ta för lång tid att uppskatta innan sorbeten skulle 

börja smälta. Chokladens kvalitet beror till en stor del, enligt Jayne-Stanes (1999), på 

kakaobönorna. En mörk choklad bör ha en bittersöt smak, vara fruktig och kryddig med en 

balanserad syra (Jayne-Stanes, 1999). De mörka chokladsorter som har använts i denna studie 

är Manjari och Caraibe och är, enligt figur 5, de chokladsorbeter som ligger närmast 
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egenskaperna brända toner, bitterhet, fruktighet, syra och parfymerat. Dessa egenskaper kan 

då ses som utmärkande för de mörka chokladsorbeterna i jämförelse med de ljusa och vita. 

Choklad har en komplex smak där bitterheten är nödvändig för att ge önskad chokladsmak 

(Harwood et al., 2013). I figur 5 kan det utläsas att sorbet gjord på Manjari är något mer 

parfymerad och syrlig i dess smak medan Caraibe drar mer mot bitterhet och brända toner. 

Genom att kunna identifiera dessa på en så pass bra nivå, så kan slutsatsen dras att chokladens 

ursprungliga karaktärer blir framträdande i dessa två chokladsorbeterna, då dessa kunde 

skiljas åt även om de båda baserades på mörk choklad. 

Den ovanstående slutsatsen gäller även för de ljusa chokladsorterna. Bland de ljusa 

chokladsorbeterna som har använts (Caramelia, Biskelia och Dulcey) ligger Caramelia 

närmast de mörka chokladsorbeterna i PCA-analysen, varav Dulcey ligger närmast de vita. 

Den ljusa chokladens ursprungliga karaktärer blir framträdande i chokladsorbeterna, då dessa 

kunde skiljas åt. Enligt figur 4, hade Caramelia en tydlig kolasmak där sötma och bitterhet 

möts upp och balanseras med toner av mjölk och vanilj. Dulcey, däremot, smakar mer av 

kola, mjölk och vanilj. Biskelia var ett mellanting, där toner av vanilj, fruktighet och bitterhet 

möter smaker såsom kola, mjölk och vanilj. 

I de vita chokladsorbeterna användes Ivoire och Opalys. De smakegenskaper som var mest 

intensiva i de vita chokladsorbeterna var sötma, mjölk och vanilj vilket visas i figur 3. Detta 

kan relateras till att de båda innehåller mjölkpulver, vilket kan bidra till att dessa egenskaper 

förstärks. Dessa egenskaper har bedömts nästintill lika intensiva för de båda sorbeterna men 

Opalys anses smaka lite mer vanilj än Ivoire även om skillnaden är liten. Därför anser 

uppsatsförfattarna att en likadan slutsats som konstaterades om ljus och mörk choklad, kring 

hur väl chokladens karaktärer framträder i sorbeten, inte kan dras för de vita 

chokladsorbeterna. 

Sötman i de två vita chokladsorbeterna var jämn, se figur 3, varav sorbeten gjord på Opalys 

upplevdes som snäppet sötare. Det som dock bör nämnas är att i samråd med Valrhonas (u.å) 

information kring de olika chokladsorterna så bestämde uppsatsförfattarna sig för att öka 

mängden glukossirap och minska mängden sackaros i receptet för Ivoire (se tabell 3). Detta 

eftersom det totala sockerinnehållet i chokladen Ivoire är 43% jämfört med Opalys som har 

32% (se tabell 2). Glukos har enligt Salomonsson (2010) en relativ söthet på 0,7 i förhållande 

till sackaros som har 1 och anledningen till att detta gjordes var för att om båda sorbeterna 

hade utgått från samma recept hade Ivoire säkerligen upplevts som sötare.  
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I bilaga 1, tabell 7 kan standardavvikelse utläsas och det som kan ses är att iskristaller, syra 

och bitterhet generellt sett har lägre standardavvikelse, varav sälta är den egenskap där 

spridningen mellan bedömarna är hög. Det innebär att bedömarna kan antas ha varit oense om 

hur sälta som egenskap upplevs i choklad. Av denna anledning kan det vara värt att ta i 

beaktning att egenskapen sälta bör definieras tydligare om fler studier skall göras på detta.  

Metod- och materialdiskussion  
Vid litteratur- och databassökning upplevdes svårigheter i att hitta information om 

chokladsorbet. Därför söktes det även efter fakta om chokladglass för att komma så nära som 

möjligt. En annan svårighet med studien var att få ihop tillräckligt många panelmedlemmar 

som kunde delta på alla tre träningar samt på genomförandet. Det resulterade i att hela 

panelen inte varit samlad vid alla tillfällen och alla därför inte varit med på alla diskussioner 

kring smak och textur. Anledningen till detta bortfall beror på arbete och studier. Lawless 

(2013) menar att panelen bör skapa en gemensam vokabulär och en gemensam uppfattning 

om de egenskaper som ska bedömas och det är möjligt att resultatet fått lägre spridning bland 

bedömarna om alla skulle varit med vid alla tillfällen. Paneldeltagarna fick testa 

referensprover för vissa av egenskaperna vilket Gustafsson et al. (2014) menar är en fördel. 

De fick dock inte referensprover för alla egenskaper utan de flesta referenser bestämdes 

utifrån något som alla ätit, till exempel konsistens på pannacotta och konsistens på mousse. 

De fick då föreställa sig dessa egenskaper utifrån minnen och erfarenheter. Hade de fått 

smaka referensprover för alla egenskaper är det möjligt att panelen fått en mer likvärdig 

uppfattning och därmed att spridningen skulle bli lägre.  

 

Enligt Lawless (2013) och Gustafsson et al. (2014) brukar egenskaperna utseende, arom, 

smak, textur och eftersmak bedömas vid användning av metoden QDA. I denna uppsats 

bedömdes enbart smak och textur, som tidigare nämnt. Smakcellerna i munnen registrerar 

endast grundsmaker och det som brukar benämnas som smak uppfattas via det retronasala 

luktsinnet, vilket då blir en kombination av lukt och grundsmak (Gustafsson et al., 2014). 

Därför spelade även luktsinnet in vid bedömningen av chokladsorbet. Upplevelsen av 

munkänslan som skapas genom att receptorer i munnen integreras med de fysiska och 

kemiska egenskaperna hos livsmedlet är enligt Shepherd (2013) något som spelar stor roll för 

oss människor. Med anledning av detta samt de olika chokladsorternas 

ingredienssammansättning ansåg uppsatsförfattarna att sorbeternas textur spelar en väsentlig 

roll vid bedömning av produkten. Utöver att smak och textur ansågs som de viktigaste 
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attributen för chokladsorbet skulle det även vara risk för att sorbeten skulle smälta under 

bedömningen om fler egenskaper skulle bedömts.  

 

För sorbet kan utseende spela stor roll för om en kund eller gäst vill köpa produkten, därför 

hade det varit en fördel att även bedöma utseende. I de sensoriska bedömningarna 

utvärderades smak- och texturegenskaperna utifrån beskrivande test. Lawless & Heymann 

(1998) skriver att affektiva test kan användas för att studera gillande eller ogillande av 

produkten. En ytterligare dimension skulle kunna läggas till i denna studie om även ett 

affektivt test skulle utföras, i synnerhet om det skulle vara aktuellt att marknadsföra 

chokladsorbeterna.  

 

Under bedömningen var det svårt att hålla serveringstemperaturen jämn för alla prover. 

Migoya (2008) rekommenderar att servera frusna desserter vid -10oC. Enligt de 

temperaturmätningar som gjordes under bedömningen varierade temperaturerna mellan -12,2 

oC och -16,7 oC, se bilaga 1, tabell 6. Den sorbet som var omkring -12oC var på gränsen till att 

smälta. Om bedömningen skulle utförts igen bör det gå till så att alla deltagare får alla prover 

samtidigt och att panelledarna kontrollerar att alla sorbeter håller samma temperatur när de 

serveras. Hade alla prover haft samma temperatur är det möjligt att tester av samma sorbet, 

replikaten, visat ett mer likvärdigt resultat samt att texturen upplevts mer jämlik för de olika 

sorbeterna.  

Forskningsetisk uppföljning  
I planeringsstadiet diskuterade uppsatsförfattarna huruvida de skulle förhålla sig till 

forskningsetik. Redan då diskuterades aspekter såsom hur den tränade panelen och det 

insamlade materialet skulle behandlas och användas i uppsatsen. Samtycke från alla 

panelmedlemmar erhölls genom flera aspekter, att dels göra en intresseanmälan och vara 

medlem i den Facebookgrupp som skapades, men även att närvara vid givna datum. 

Anonymitet hos panelmedlemmarna sågs som en väsentlig ståndpunkt och detta har gjort så 

att i resultatet kunde materialet bearbetas utan att knyta någon av informationen till en enskild 

individs bedömning. Då skillnader mellan panelmedlemmarna var stora, exempelvis i ålder, 

utbildning och sensorisk kunskapsnivå anser uppsatsförfattarna att materialet speglar de 

åsikter kring chokladsorbet studenter har vid Restaurang- och hotellhögskolan. Under 

panelträningarna fick varje panelmedlem bedöma först enskilt, men sedan sammanställdes all 

information genom en diskussion till att bli en gemensam åsikt. Panelbedömningen utfördes 
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enskilt. Ett informationsblad skrevs, dock kände uppsatsförfattarna att denna inte behövde 

delas ut personligen, utan all information som står i denna finns delvis i Facebookgruppen och 

delvis redovisades muntligt i samband med varje panelträff. Uppsatsförfattarna anser att de 

följt de etiska principer som Bryman (2011), Punch (2013) och Ritchie et al. (2013) 

diskuterar, och därmed kan slutsatsen dras att studien har utförts på ett etiskt korrekt sätt. 

Slutsatser  
I den sensoriska bedömningen undersöktes egenskaperna smak och textur i 

chokladsorbeterna, samt huruvida chokladens karaktärer blev framträdande eller inte. 

Resultatet visar att texturen upplevs relativt lika, slät och låg intensitet av iskristaller, för alla 

prover oavsett om sorbeten är gjord på vit, ljus eller mörk choklad. Bedömningen av smak för 

de ljusa och mörka chokladsorbeterna visade att det fanns skillnader mellan de olika sorterna 

inom varje kategori. Därmed kan slutsatsen dras att chokladens ursprungliga karaktärer går att 

identifiera i de ljusa och mörka chokladsorbeterna. De vita chokladsorbeterna bedömdes så 

pass lika inom smak att chokladens ursprungliga karaktärer inte ansågs komma fram lika bra 

och samma slutsats kan därför inte dras för vit choklad.  
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Praktisk användning och vidare forskning 
Då chokladsorbet är ett relativt outforskat område som uppsatsförfattarna upplever det svårt 

att hitta recept och litteratur kring, vill de lyfta ämnet chokladsorbet. I en förstudie har det 

laborerats fram ett grundrecept på chokladsorbet som erhöll önskvärda egenskaper i smak och 

textur. Grundreceptet har använts vid tillverkningen av chokladsorbeter till de sensoriska 

bedömningarna i detta examensarbete där chokladsorten varierats i de olika sorbetgrunderna. 

Resultatet blev att texturen var liknande, oavsett chokladsort, medan chokladens karaktärer 

kom fram i varierande grad. 

Genom de sensoriska bedömningarna går det att erhålla sensoriska egenskaper för de olika 

chokladsorbeterna. Dessa kan användas vid skapande av menyer då specifika egenskaper 

efterfrågas och det ger vägledning vid val av chokladsort. För laktos- eller mjölkallergiker kan 

chokladglass bytas ut mot chokladsorbet istället för att byta ut mjölken eller grädden mot 

allergivänliga alternativ. Kunskap om vad en chokladsort har för karaktärer innan och efter 

förädling kan vara av intresse att inneha för den kreativa matlagaren vid komposition av nya 

rätter. Exempelvis, kan en mörk chokladsorbet, där chokladen har toner av hallon och andra 

röda bär, användas i en dessert där hallontonerna förstärks eller kompletteras av exempelvis 

färska hallon. 

Chokladsorbeterna som testats i denna studie innehåller endast choklad, vatten, glukos, 

strösocker, agar och pektin. Det är varor som kan hållas i lager på restaurang, vilket gör att 

recepten på chokladsorbet från denna studie kan tillverkas utan inköp av färskvaror, samt så är 

de alla tillgängliga att införskaffa för både storkök och hemmabruk. Vidare studier skulle 

kunna vara mer riktat mot marknadsföring mot konsument eller andra typer av 

konsumenttester, för att ta reda på konsumenters preferens för chokladsorbet. Det skulle också 

vara av värde att undersöka i vilken grad receptet kan drivas framåt för att ge ett så ’perfekt’ 

resultat som möjligt för varje chokladsort. Exempelvis att variera stabilisatorer och 

emulgatorer eller att variera sockerinnehållet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Tabeller och diagram 
 

Tabell 4. Resultat från panelträning 1, smak på choklad. Intensitetsskala 1-9. Röd text utgör vad två 

paneldeltagare tillade i efterhand.  

A - Ivoire B - Opalys C - Dulcey D - Biskelia 

Sötma 8 Varm mjölk 8 Brynt smör 7 Sötma 5 

Vanilj 5 Dulce de Leche 5 Syra (yoghurt) 4 Baileys/kalhua/likör m. mjölk/choklad 5 

(Mjölkpulver) 7 Sötma 7 Sälta (hjorthornssalt) 2 Bitterhet 2-3 

Grädde 6-7 Syra (yoghurt) 2-3 Knäckkola 8 Nötkräm 7-8 

Nöt/mandel/nougat 5 Honung 5-6 Kanderade mandlar 3-4 Mint (pepparmynta) 3 

(Fudge/kola) 5 Vanilj 7 Rostade toner 3-4 Mjölk, koncentrerad 4-5 

Kokos 2-3 (Blyerts/blöta stenar) 2 Kaffe/bränt 2 Sälta 3 

Trä/damm 2-3  Sötma 5 Parfymerad/blommig i eftersmak 1-2 

   Söt mint (eftersmak) 1  Smörigt (lätt brynt) 6 

     Fruktighet (fruktkaka) 3 

E - Caramelia F - Manjari G - Caraibe  

Chokladsås 5 Syra (bärig/röda bär/mint) 6 Bitter 6  

Bränt 4 Romrussin 5-6 Pepparmint 2-3  

Syra (fruktsyra/bärig) 3 (Bitter "dålig" bismak) 7 Tantparfym/fruktkaka/romrussin 4  

Beska/bitterhet/kakao 3 Kakao/bittert 4-5 Syra (mognare) 6  

Sälta 4 Lakrits 2-3 Kaffe/hot shot 3  

(Anis/fänkål) 2 Fruktig 4-5 Sötma 2-3  

Sötma 4-5 Bränt 3 Mer balanserad i smakerna än F  
Mer balanserad i 
smakerna än C och D Sötma 2    

 

 

Tabell 5. Resultat från panelträning 2, textur på chokladsorbet. Intensitetsskala 1-9. 

 

 

 

 Sorbet       

 1 - vit choklad 2 - mjölkchoklad 3 - mörk choklad 

Texturegenskap A B A B A B C 

Krämig/gräddig 6 2 2 6 4 3 6 

Kompakt 4-5 2-3 2-3 4-5 3-4 4 7 

Fet 4 2 3 6-7 5 4 6 

Slät/len 6 2 2 5 3-4 2-3 5-6 

Iskristaller 3 6 6-7 3-4 3 5-6 2 

Emulsion/homogen 7-8 2 3 5-6 5 4 7 

Chokladkänsla 6 1-2 1 5 4-5 5 6-7 

Fet eftersmak   6 4-5 3 4 5 6 



 

Tabell 6. Serveringstemperaturer under bedömningen.  

Akt 1 – vit chokladsorbet  Akt 2 – ljus chokladsorbet Akt 3 – mörk chokladsorbet 

Prov Temperatur oC Prov Temperatur oC Prov Temperatur oC 

1.Ivoire -12,2 1.Dulcey -15,2 1.Caraibe -12,4 

2.Opalys -15,1 2.Biskelia -14,1 2.Manjari -16,7 

3.Opalys -15,4 3.Caramelia -14,8 3.Manjari -13,9 

4.Ivoire -13,9 4.Biskelia -13,8 4.Caraibe -12,9 

    5.Caramelia -13,5     

    6.Dulcey -12,5     

 

Tabell 7. Medelvärde, standardavvikelse och medianvärde för alla egenskaper hos respektive sorbet. 

MV=medelvärde, SD=standardavvikelse.  

 Ivoire Opalys Dulcey Biskelia Caramelia Manjari Caraibe 

 MV SD MN MV SD MN MV SD MN MV SD MN MV SD MN MV SD MN MV SD MN 

Krämighet 5.24 1.53 5.1 6.35 1.62 6.95 6.45 1.3 6.75 5.92 1.3 6.25 5.76 1.44 5.8 4.71 1.72 4.95 5.09 1.25 5.1 

kompakt 6.1 1.58 6.4 6.22 1.66 6.4 5.58 1.26 5.65 5.39 1.49 5.15 5.5 1.3 5.75 5.15 1.68 4.95 4.69 1.3 4.7 

Fet 5.26 1.31 5.15 5.71 1.15 5.8 5.46 1.33 5.95 5.39 1.18 5.25 5.47 1.26 5.75 4.68 1.53 4.6 5.14 1.54 5.5 

Släthet 7.24 1.27 7.25 7.2 1.19 7.45 7.23 1.23 7.35 7.23 1.05 7.45 6.7 1.59 6.9 6.19 1.63 6.25 6.1 1.91 6.5 

Iskristaller 1.92 1.18 1.45 1.8 0.8 1.55 1.89 0.65 1.7 1.67 0.96 1.4 2.19 1.44 1.55 2.04 0.96 1.75 1.9 0.93 1.55 

Sötma 6.74 1.08 6.9 6.79 1.14 6.75 6.1 1.19 6.1 6 1.38 5.85 5.51 1.57 5.2 4.25 1.09 4.25 4.1 1.11 4.1 

Syra 2.69 1.3 2.5 2.91 1.45 2.5 2.7 1.04 2.45 2.86 1.46 2.25 2.9 1.17 2.8 5.69 1.22 5.95 5.3 0.66 5.3 

Salta 2.4 1.75 2.1 2.37 1.37 1.9 2.95 1.49 2.95 3.43 1.81 3.55 3.33 1.79 3.05 3.15 1.98 2.55 3.06 1.68 2.45 

Bitterhet 1.47 0.6 1.2 1.56 0.89 1.2 1.95 0.81 1.7 2.76 1.4 2.1 3.45 1.53 3.4 5.41 1.36 5.2 5.51 1.36 5.6 

Vanilj 5.71 1.47 5.7 5.95 1.46 6.2 4.89 1.15 5.05 4.03 1.76 3.8 3.87 1.49 4 2.47 1.43 2.05 2.34 1.15 2 

Kola 3.79 1.99 3.2 3.86 2.35 3.3 6.4 1.88 6.75 6.38 1.21 6.4 6.72 1.39 7.05 3.51 1.2 3.2 3.56 1.34 3.2 

Brända 
toner 

1.6 0.83 1.3 2 1.36 1.3 2.56 1.37 2.15 3.42 1.77 3.25 3.7 1.77 3.6 4.67 1.31 4.4 4.22 1.52 4.15 

Fruktig 2.66 1.29 2.85 2.84 1.45 2.25 2.35 1.28 1.7 3.25 1.66 2.45 3.14 1.68 2.5 5.23 1.38 5.15 4.73 1.57 4.9 

Parfymerad 3.26 1.75 2.65 3 1.58 2.85 2.6 1.42 1.85 2.72 1.68 2.1 2.64 1.54 1.95 3.76 1.5 3.75 3.28 1.34 3.15 

Mjölk 6.38 1.37 6.3 6.4 1.36 6.25 4.94 1.14 5.1 4.91 1.39 4.55 4.27 1.24 3.95 2.69 1.48 2.2 2.69 1.35 2.4 

 

  



 

Bilaga 2: Fotnotsförteckning 
1. Homogen – Vid blandning av två olika ämnen i en vätska så är vardera ämne icke-

urskiljbart. 

2. Emulsion – Dispersion av en vätska i en annan. 

3. Hydrofob – Vattenskyende 

4. Stabilisator – Ämne som tillsätts i syfte att förstärka vissa egenskaper eller 

förhindra/hämma oönskade reaktioner. 

5. Emulgator – Ämne som tillsätts vid emulgering för att åstadkomma en stabil 

emulsion. 

6. Valsning – Pressas av en/flera roterande valsar mot ett fast underlag 

7. Raffinering – Framställa förbättrat ämne genom rening 

8. Kakaotorrsubstans – Kakaopulver, det som återstår efter att fettet, kakaosmöret, 

pressats ut ur kakaomassa. 

9. Hydrofil – Vattenälskande 

10. Lecitin – Fosfolipid, används som emulgator 

11. Polymer – Syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt, ämne som består av 

kedjeformiga molekyler. 

12. Viskositet – Seghet, egenskap hos vätskor och gaser, som beror av den inre friktionen. 

13. Polysackarid – Makromolekylära kolhydrater som kan vara en eller flera 

monosackarider bundits till varandra, ex. stärkelse, socker. 

14. Gelering – När en lösning som stelnar till en elastisk halvfast massa. 

15. Termoreversibel – Egenskaper i ett ämne som inte påverkas av, eller som kan 

reverseras genom uppvärmning. 

16. Galaktos – En sockerart, en monosackarid med sex kolatomer. 

17. Kolloid – Ämne som är mycket finfördelat i ett annat medium. 

18. Rhydophycae – Vattenlevande rödalger. 

19. Affinitet – Benämning på kemisk reaktivitet. 

20. Hydrolys – Kemisk reaktion vid vilken en bindning spjälkas genom reaktion med 

vatten. 

21. Hygroskopisitet – förmågan att absorbera fukt 

 

 



 

Bilaga 3: Loggbok 
 

Loggbok Emma 

Planeringsfasen 

Datum Vad? När? Hur? Egna tankar och reflektioner  

2015-

03-17 

Information om intresseanmälan till 

de sensoriska bedömningarna 

postades på Facebook i en 

gemensam portal för nuvarande och 

tidigare studenter vid RHS. 

Intresset för att medverka i panelen var 

stort. Inom två veckor anmälde sig 15 

personer, plus en reserv. 

2015-

03-30 

En Facebook-grupp startades för att 

samla ihop alla panelmedlemmar 

och för att ha en gemensam 

plattform att kunna gå ut med 

information om provningarna. 

Panelmedlemmarna verkar vara lika 

engagerade och förväntansfulla som 

uppsatsförfattarna. 

2015-

03-31 

Strukturering och planering av 

arbetet. Tidsplan och kontrakt 

skrevs. Sökning av litteratur och 

vetenskapliga artiklar har påbörjats. 

Planering, design och strukturering 

av logistik till sensoriska 

bedömningar har även påbörjats. 

Skönt att komma igång! 

2015-

04-01 

Läsning av vetenskapliga artiklar 

samt reflektion kring dessa. 

Planeringsseminarie. Sens-labbet 

bokades för genomförande av 

sensorisk panelbedömning samt 

information kring detta samt träning 

delades ut till panelen.  

Hittills är det endast en av 

panelmedlemmarna som inte kunnat 

närvara. Vi inväntar svar från någon 

enstaka. En reserv har tillkommit. 

2015-

04-02 

Ämnesrelevans påbörjades samt 

sammanställning av information 

från artiklar. 

 

2015-

04-03 

Påskledigt till och med 2015-04-07  

2015-

04-07 

Informationssökning av relevanta 

artiklar och litteratur till 

ämnesrelevansen, samtidigt som 

ytterligare information söktes till 

bakgrund/metod.  

 



 

2015-

04-08 

Läste igenom hittills valda artiklar.  

2015-

04-09 

Arbetet på ämnesrelevans fortsatte. 

Individuell handledning med Åsa 

Öström och Jesper Johansson. 

 

2015-

04-10 

Litteratursökning.  

2015-

04-13 

Databassökning (föreläsning). Läste 

igenom hittills valda artiklar. 

Diskussion kring det hittils 

insamlade materialet. Inlämning 

inför studenters egna seminarie. 

Möte med Asgeir Nilsen om 

eyequestion. Utformning av 

eyequestion-formulär. 

 

2015-

04-14 

Förberedelse inför studenters egna 

seminarie. 

 

2015-

04-15 

Studenters egna seminarie.  Bra diskussioner. Känns som om vi är på 

rätt väg. 

2015-

04-16 

Insamling och strukturering av 

material till bakgrund. 

Litteratursökning. 

 

2015-

04-17 

Insamling och strukturering av 

material till bakgrund. 

 

2015-

04-20 

Förberedelse inför 

halvtidsseminarie. 

 

2015-

04-21 

Halvtidsseminarie.   

2015-

04-22 

Möte med Åsa. Artikelsök om 

iskristaller. Skriva ihop bakgrund, 

se över kommentarer från 

seminarie. 

Möte kring syfte, design av provning etc. 

2015-

04-23 

Skriva ihop bakgrund, se över 

kommentarer från seminarie. 

 

2015-

04-24 

Skriva ihop bakgrund, se över 

kommentarer. Artikelsök om 

definition på sorbet.  

Planeringsfasen slut. 



 

2015-

04-25 

Extra insatt: Skriva ihop bakgrund, 

se över kommentarer. 

 

2015-

04-26 

Extra insatt: Skriva ihop bakgrund, 

se över kommentarer. 

 

   

Genomförandefasen 

Datum Vad? När? Hur? Egna tankar och reflektioner  

2015-

04-27 

Mise en place för träningar: 

tillverkning av sorbet, etc. 

Nu drar det igång! 

2015-

04-28 

Första panelträningen. 

Chokladsorter, chokladglass vs. 

chokladsorbet. Referensprov: 

kakaosmör. 

Bra diskussioner. Väckte många tankar. 

Kul att få ta del av. 

2015-

04-29 

Andra panelträningen. Smak i 

chokladsorbet. 

Många smakord framkom. Blir klurigt att 

sammanställa. 

2015-

04-30 

Skrev på avnsitten sockerarter och 

stabilisatorer. Organiserade arbetet. 

 

2015-

05-02 

Gick igenom uppsatsen tillsammans 

med Linnea, för att korta ned och 

jobba på flöde. Jag gick vidare med 

metod- och material samtidigt som 

Linnea började sammanställa 

resultat från panelträningarna. 

 

2015-

05-03 

Läste igenom uppsatsen igen, efter 

organisering av metod och material 

avsnittet. Vi delade upp arbetet.  

 

2015-

05-04 

Mise en place för träning och 

bedömning: tillverkning av sorbet, 

etc. Sammanställde smakord från 

tidigare träningar. 

 

2015-

05-05 

Mise en place inför bedömning, 

sista panelträningen. Förberedelse 

inför studenternas egna 

seminarium.  Panelen fick även 

prova på EyeQuestion. 

 

2015-

05-06 

Linnea gick på studenternas egna 

seminarium under tiden jag stod i 

köket och utförde mise en place 

inför bedömningen. Köra sorbeter, 

Vi var tvungna att dela upp oss för att hinna 

tidsmässigt – de i vår seminariegrupp 

förstod. Vi räknade ut att panelen fick 

smaka på 700g (!) chokladsorbet under vår 



 

spritsa i formar, frysa, packa etc. 

Genomförande av bedömning i 

EyeQuestion. 

bedömning, och att vi tillverkat 10,5kg 

sorbet bara till bedömningen. Som tack för 

att de ställde upp bjöd vi på pizza. 

2015-

05-08 

Läste igenom och jobbade på flödet 

generellt i uppsatsen. 

Genomförandefasen slut. 

   

Färdigställandefasen 

Datum Vad? När? Hur? Egna tankar och reflektioner  

2015-

05-11 

Började att sammanställa resultat 

och analysera information från 

EyeQuestion. Dock stötte vi på lite 

problem då replikaten var fel 

inlagda. 

Färdigställandefasen börjar. 

2015-

05-12 

Gick igenom kommentarer från 

studenternas egna seminarium och 

delade upp arbetet igen. Linnea går 

på resultat och jag fortsätter med 

metod, fokus på avsnitten 

forskningetisk planering och 

förstudie. 

 

2015-

05-13 

Forskningetisk planering klar.   

2015-

05-14 

Började att strukturera uppsatsen 

och gå igenom vad vi har kvar att 

färdigställa inför 

förgranskningsseminariet.  

Det tog ett tag att läsa igenom allt… 

2015-

05-15 

Resultatdiskussion påbörjades.  

2015-

05-16 

  

2015-

05-17 

Färdigställning av diskussion och 

slutsats. Inlämning inför 

förgranskingsseminare. 

 

2015-

05-18 

Förberedelse inför opponering.  

2015-

05-19 

Förberedelse inför opponering.  



 

2015-

05-20 

Opponering.  

2015-

05-21 

Färdigställande av uppsats. 

Forskningsetisk uppföljning och 

resultatdiskussion klar. 

Alla delar på plats, bara bearbetning kvar. 

2015-

05-22 

Färdigställande av uppsats. 

Sammanfattning, introduktion, 

metod- och materialdiskussion, 

slutsatser samt praktisk användning 

och vidare studier klar. 

Snart. Klara…! 

2015-

05-23 

Färdigställande av uppsats. 

Inlämning inför 

examinationsseminarie. 

 

2015-

05-24 

Studieresa till Tain l’Hermitage 

(Valrhona) med WGS.  

 

2015-

05-27 

Hemma från studieresa.  

2015-

05-28 

Förberedelse inför opponering samt 

erratalista. 

 

2015-

05-29 

Förberedelse inför opponering samt 

erratalista. 

 

2015-

06-01 

Förberedelse inför opponering samt 

erratalista. 

 

2015-

06-02 

Examinationsseminarie.  

2015-

06-03 

Examinationsseminarie.  

2015-

06-04 

Examinationsseminarie.  

2015-

06-05 

Examen!  

 

Loggbok Linnea 

Planeringsfasen 

Datum Vad? När? Hur? Egna tankar och 

reflektioner  



 

2015-04-30 Sökte litteratur till bakgrund. Kursintroduktion.   

2015-03-31 Sökte litteratur och skrev på bakgrund. Förberedda 

inför planeringsseminarium.  

Svårighet att hitta 

relevant litteratur.  

2015-04-01 Planeringsseminarium.  Fick ny inspiration 

från de andra 

grupperna.  

2015-04-02 Sökte litteratur och skrev på till bakgrund och 

metod/material. 

 

2015-04-07 Sökte litteratur, mer fördjupad i sensorik och sinnen 

och skrev på bakgrund och metod/material.  

 

2015-04-08 Läste på om sensorik.   

2015-04-09 Egen handledning med Åsa och Jesper.   

2015-04-13 Databassökning. Letade fler artiklar, skrev på 

bakgrund och sammanställde meterialet tillsammans 

med Emma inför studenters egna seminarie.  

Fick lite nya idéer 

kring hur man kunde 

välja sökord 

2015-04-14 Möte med Asgeir om EyeQuestion. Utformade vår 

undersökning i EyeQuestion. 

 

2015-04-15 Studenters egna seminarium.  Fick tips på litteratur 

om sinnen och hur vi 

kunde gå vidare.  

2015-04-16 Läste litteratur och skrev. Gick igenom uppsatsen 

tillsammans och beslutade vad vi kunde ta bort och 

vad vi skulle gå vidare med. Skrev på metod och 

material.  

Fick överblick över 

arbetet.  

2015-04-17 Gick vidare med det vi kommit fram till dagen innan 

och fördjupade litteratursökningen inom emulsion, 

choklad och bitterhet.  

 

2015-04-18 Skrev mer om sinnena i bakgrunden.   

2015-04-19 Gick igenom uppsatsen tillsammans med Emma 

inför halvtidsseminariet.  

Ändrade struktur i 

bakgrunden.  

2015-04-20 Läste de andra uppsatserna i handledningsgruppen 

inför halvtidsseminariet.  

 

2015-04-21 Halvtidsseminarium samt Skrev även mer om 

sinnen i bakgrunden.  

Fick vägledning om 

vad vi skulle 

fokusera på och vad 

vi kunde ta bort. 

Gick efter det vidare 

mer på djupet kring 



 

sinnena samt om 

choklad för att ha 

fler källor att styrka 

med.  

2015-04-22 Handledningsmöte med Åsa. Fördjupade sökningen 

kring choklad och sinnen.  

Fick klartecken för 

hur vi kunde utföra 

de sensoriska 

bedömningarna 

vilket gjorde att vi 

kunde köra på i den 

riktning vi tänkt.  

2015-04-23 Skrev om choklad, sinnen samt 

chokladglass/chokladsorbet.  

Känns som vi börjar 

få en bra struktur på 

bakgrunden.  

2015-04-24 Skrev lite på bakgrunden  

Genomförandefasen 

Datum Vad? När? Hur? Egna tankar och 

reflektioner  

2015-04-27 Tillverkade sorbeter inför panelträning.   

2015-04-28 Förberedelser och genomförande av panelträning 1 

med fokus på smak på ren choklad.  

 

2015-04-29 Förberedelser och genomförande av panelträning 2 

med fokus på textur på olika chokladsorbeter.  

 

2015-04-30 Utvecklade kapitlen i bakgrunden om choklad samt 

sensorik, hittade lite mer kring egenskaper på 

chokladglass/chokladsorbet.  

 

2015-05-02 Sökte litteratur kring smak, framför allt bitterhet. 

Gick igenom uppsatsen tillsammans med Emma, 

kortade ned litegrann och bestämde att Emma skulle 

gå vidare med metod- och material så länge och jag 

skulle sammanställa resultat från panelträningarna 1 

och 2. 

Har vid det här laget 

läst igenom många 

artiklar om bitterhet 

för att fördjupa 

sensorik- och 

smakkapitlet men 

upplever det svårt att 

hitta något som är 

relevant för vårt 

syfte.  

2015-05-03 Sammanställde resultat från panelträningarna 1 & 2. 

Skrev mer kring sinnena och sensorik. Gick igenom 

uppsatsen tillsammans med Emma igen då hon hade 

strukturerat upp metod och material-kapitlet och vi 

 



 

bestämde att hon skulle gå vidare med introduktion 

och metod medan jag skulle gå vidare med 

forskningsetisk planering samt vissa delar i 

metoden.  

2015-05-04 Tillverkning av sorbeter inför panelträning 3 samt 

den ”riktiga bedömningen”.  

 

2015-05-05 Läste igenom uppsatsen som vi skulle opponera på 

under studenternas egna seminarium. Förberedelser 

och genomförande av panelträning 3 med fokus på 

smak och textur i de sorbeter som ska bedömas vid 

den slutgiltiga bedömningen.  

 

2015-05-06 Studenternas egna seminarium. Förberedelser och 

genomförande av ”den riktiga” sensoriska 

bedömningen. 

 

2015-05-07 Skrev lite på metoddiskussion och kollade på 

resultatet i EyeQuestion men insåg att vi behövde 

hjälp med att sammanfoga resultaten från de tre 

olika bedömningsakterna för vit, ljus respektive 

mörk chokladsorbet. Asgeir hjälpte till via mail.  

Arbetet med 

resultatet stoppades 

upp på grund av att 

vi inte kunde få en 

helhetsbild av 

resultatet att börja 

med.  

Färdigställandefasen 

Datum Vad? När? Hur? Egna tankar och 

reflektioner  

2015-05-11 Insåg att våra replikat blivit olika produkter i 

EyeQuestion och gav därför ett otydligt resultat i 

tabeller och diagram. Bad Asgeir om hjälp även här. 

 

2015-05-12 Gick igenom kommentarer från studenters egna 

seminarier tillsammans med Emma. Vi delade upp 

det så jag gick på resultat och hon andra rubriker. 

Jag började skriva resultat utifrån det vi kunde 

använda oss av trots att replikaten låg som olika 

produkter.  

 

2015-05-13 Vi fick ordning på resultatet i EyeQuestion med 

hjälp av Asgeir. Jag tog därefter fram nya tabeller 

och diagram och skrev resultat.  

 

2015-05-14 Skrev resultat samt strukturerade och skrev om 

metod- och materialavsnittet. Gick igenom vissa 

delar av bakgrunden för att ytterligare förfina texten.  

 



 

2015-05-15 Skrev metod/teori för analys av data samt 

metoddiskussion medan Emma skrev 

resultatdiskussion.  

 

2015-05-17 Gick igenom uppsatsen tillsammans med Emma 

innan vi skickade in den för 

förgranskningsseminariet.  

 

2015-05-18 Började förbereda inför opponering.   

2015-05-19 Läste igenom den uppsats vi skulle opponera på vid 

förgranskningsseminariet och gjorde gemensamt 

opponeringsmanus med Emma.  

 

2015-05-20 Förgranskningsseminarie. Efteråt gick vi igenom 

kommentarer tillsammans och lade upp en plan för 

vem som skulle göra vad.  

Fick kommentarer 

om att korta ned 

texten och tvätta bort 

sådant som inte är 

relevant för syftet bl. 

a.  

2015-05-21 Jag skrev till lite om tidigare studier om glass/sorbet 

samt förfinade vissa delar i bakgrunden.  

 

2015-05-22 Strukturerade upp i resultatet och metoden, flyttade 

vissa tabeller till bilagor för att få bort överflödig 

information. Förtydligade beskrivningen av figurer i 

resultatet.  

 

2015-05-23   

2015-05-24 Åkte till Frankrike på studieresa till bl.a. Tain 

l´Hermitage och Valrhonas chokladtillverkning med 

Werners Gourmetservice.  

 

2015-05-25 Frankrike  

2015-05-26 Frankrike  

2015-05-27 Kom hem från Frankrike. Gick igenom uppsatsen 

med Emma och gjorde det sista finliret inför 

inlämningen till slutopponneringen.  

 

2015-05-28   



 

 

Bilaga 4: Artikeldatabassökning 
Sökmatris 

Datum Databas Sökord Antal ref. Kombination Antal referenser i 

kombination 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Använda artiklar 

2015-03-31 Web of Science Sorbet 56 - - 8 2 1 

2015-03-31 Wiley Online/ 

Journal of Sensory 

Studies 

Sorbet 3 - - 3 2 2 

2015-04-13 Web of Science Flavor profile ice 

cream 

35   2 1 1 

2015-04-13 Web of Science Quality descriptive 

analysis + chocolate 

27 - - 3 1 1 

2015-03-31 FSTA  xx Sugar + Ice + 

Chocolate 

419 5 2 1 

2015-03-31 FSTA  xx Chocolate + 

frozen desserts 

120 2 0 0 

2015-03-31 FSTA Sensory evaluation 13552 Sensory 

evaluative + 

10 1 0 0 



 

chocolate ice 

cream 

2015-03-31 FSTA Sensory panel 3561 Sensory panel 

+ ice cream  

32 1 1 1 

2015-03-31 FSTA  xx Emulsion + 

chocolate 

122 1 1 0 

2015-03-31 FSTA  xx Aroma + 

chocolate 

585 2 1 0 

2015-04-09 FSTA chocolate 19273 Chocolate + 

composition of 

1780 1 0 0 

2015-04-10 FSTA sensory + chocolate 1385 Sensory + 

chocolate + ice 

cream 

70 3 0 0 

2015-04-13 Web of Science   Chocolate 

AND emulsion 

66 2 0 0 

2015-04-13 FSTA   Chocolate 

AND 

emulsifier 

253 2  1 0 



 

2015-04-13 FSTA Beckett 108      

2015-04-13 Web of Science   Chocolate 

AND 

emulsifier 

49 1 0 0 

2015-04-13 FSTA Sorbet 117      

2015-04-17 FSTA bitter 8069 Bitter (endast 

fulltext) 

119 1 1 0 

2015-04-17 FSTA Bitterness (endast 

fulltext) 

42   3 2 1 

2015-04-18 FSTA   Chocolate + 

stimuli 

30 1 1 0 

2015-05-02 Web of science Neurogastronomy 5   0 0 0 

2015-05-02 FSTA Neurogastronomy 0   0 0 0 

2015-05-02 FSTA Gustatory papillae 10   1 1 1 

2015-05-04 FSTA Cocoa content 2153 Cocoa content 

+ chocolate 

1738 1 1 0 



 

 

Bilaga 5: Informationsblad om uppsatsprojekt 

 

Chokladsorbet – en sensorisk studie 

Forskare i projektet är studenterna Emma Sarkola och Linnea Carlsson vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Projektet löper under 2015-03 och kommer 

att avrapporteras under 2015-06. Det skrivs i samarbete med Werners Gourmetservice. 

Bakgrund till projektet 

Chokladsorbet är ett relativt outforskat ämne och därför vill vi hjälpa till att fylla igen denna 

kunskapslucka. Uppsatsens syfte är att utforma smak- och texturprofiler i chokladsorbet 

tillverkad av olika sorters choklad. De chokladsorter som ingår i detta är två vita, tre ljusa och 

två mörka. Metoden som används är QDA (Quantitative Descriptive Analysis) vilken går ut 

på att göra en profil av produkten, vilket åstadkoms genom sensoriska bedömningar med hjälp 

av en tränad panel. Vi utgår ifrån en förstudie som gjordes i kursen Molekylär gastronomi 

(MÅ1605), där syftet var att laborera fram ett grundrecept på chokladsorbet som lämpar sig 

för sensoriska bedömningar.  

Tack för att ni ställer upp! Er medverkan är till stor hjälp för oss. 

Vänliga hälsningar 

Emma och Linnea 

Kontaktuppgifter 

Emma Sarkola 

email: emma.sarkola@live.se 

mobil: 073-40 11 980 

Linnea Carlsson 

email: linneacarlsson1@hotmail.com 

mobil: 073-90 50 231 

Handledare: Åsa Öström, professor 

email: asa.ostrom@oru.se 

Bi-handledare: Jesper Johansson, adjunkt 

email: jesper.johansson@oru.se 
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