
 
 

Restaurang- & Hotellhögskolan 

Örebro Universitet 

 

 

 

 

 

 

Gråärtor 

En oanvänd resurs i den moderna gastronomin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 9 juni 2016   Författare: Antonia Sjöström 

Kursnamn: Måltidskunskap och värdskap Handledare: Åsa Öström & 

C, Examensarbete .  Magnus Westling 

Examinator: Agneta Yngve  Kursnummer: MÅ1607  

Provkod: 0101   Betygsbedömd den: 

    Betyg: 



 
 

Restaurang- och hotellhögskolan 

Örebro universitet  

Examensarbete 

 

Datum: 9 juni 2016 

 

Kursnamn: Måltidskunskap och värdskap C, Examensarbete 

Kursnummer: MÅ1607 

Provkod: 0101 

Titel på arbete: Gråärtor – en oanvänd resurs i den moderna gastronomin 

Författare: Antonia Sjöström 

Handledare: Åsa Öström & Magnus Westling 

Examinator: Agneta Yngve 

 

Sammanfattning   

Inledning  

Denna studie syftar till att lyfta fram gråärtorna som en oanvänd resurs i den moderna 

gastronomin.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om gråärtan har bättre egenskaper som bas i en biff 

baserad på baljväxter än den svarta bönan. 

Metod/material 

Studien använder sig av faktoriell design och sensorisk utvärdering med hjälp av Quantitative 

Descriptive Analysis (QDA). Material tillhörande QDA är en tränad panel bestående av 

studenter från Restaurang- och hotellhögskolan. Biffprototyperna i studien är gjorda efter två 

grundrecept där traditionellt ställs mot molekylär gastronomi.  

Resultat 

Resultatet visar att testgruppen tycker att biffar gjorda på traditionellt vis med gråärtor har 

signifikant högre smaker än alla andra medverkande prototyper i studien.  

Slutsats 

Biffar gjorda på gråärtor har signifikant högre smakrikedom än de på svarta bönor i denna 

testgrupp och att det traditionella receptet att föredra före det med molekylär gastronomi.  

Nyckelord: Kulturväxter, Grönt Protein, Molekylär, Traditionell, Gastronomi     
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Introduktion 

Ärtor har odlats på våra åkrar nästan lika länge som vete och korn (Smaka Sverige, 2015c). 

De rödblommiga ärtväxterna förmodas vara de ursprungliga (Ibid.), vilka också är kända 

under namnet Gråärtor. Gråärtorna har gjort en resa genom användningsområden genom att 

först användas som föda till människor och när det animaliska proteinet gjorde sitt intåg i 

hemmen ändrades användningsområdet och ärtorna användes istället till djurfoder (Smaka 

Sverige, 2015c). Sedan sent 1900-tal har gråärtor nästan försvunnit helt från åkern. Trots sina 

sensoriska egenskaper som särskiljer sig från de gröna och gula ärtorna (Smaka Sverige, 

2015b) används eller produceras inte gråärtor i någon nämnvärd mängd i Sverige.  

Denna studie syftar till att lyfta fram gråärtan som en oanvänd resurs i den moderna 

gastronomin genom att undersöka dess möjligheter som råvarubas i biffar av baljväxter.  

 

Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 

En av grundstenarna i ämnet måltidskunskap och värdskap är the Five Aspects Meal Model 

(FAMM). I modellen är produkten en av flera faktorer för att utveckla en bra 

restaurangupplevelse (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Det kan tänkas 

vara självklart men FAMM-modellen tar det ett steg längre. Den beskriver att när kocken har 

en bred kunskapsbas och förståelse för vetenskapliga fenomen blir denne en bättre 

yrkesutövare och kan skapa en bättre produkt (ibid.). Genom att öka kunskapen och 

förståelsen för gamla kulturväxter så som gråärt kan det bidra till att utveckla dagens kockar 

till bättre yrkesutövare. 

För att kunna implementera gråärtor i modern gastronomi behövs kunskap inte bara om själva 

råvaran utan även hur den påverkar miljön, människors hälsa och hanteringen av den i köket. 

Genom denna breda kunskapsgrund kan yrkesutövare börja reflektera och utveckla rätter som 

visar upp den bästa sidan av råvaran från alla de ovan nämnda perspektiven.  

Gråärtor tillhör gruppen baljväxter (Fabaceae) som är klimatsmarta grödor då de binder upp 

kvävgas från atmosfären genom bakterien Rhizobium snarare än att laka ur marken på det 

tillgängliga kvävet (Gliessman, 2015). Förutom att baljväxterna främjar miljön så är de också 

viktiga för människors hälsa. Att inkludera baljväxter i kosten hjälper bland annat till att 

minska risken för cancer och hålla blodsockret stabilt (Brown, 1987; Green, 2015). 

”Måltidskunskap och värdskap” innebär utöver att utveckla restaurangupplevelser även att 
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främja hållbara och hälsosamma måltider (Örebro Universitet, 2012). Att kunna implementera 

gråärtor i den nordiska gastronomin skulle innebära att odlingen och konsumtionen av 

baljväxter skulle kunna öka, och därigenom kunna förbättra både miljöns mående såväl som 

befolkningens hälsa. Att kunna göra en produkt med gråärtor en del av den medvetna 

måltiden skulle vara ett steg framåt i den utvecklingen.   

 

Teoretisk bakgrund 

Att förstå gråärtor är det första steget till att kunna implementera dessa i den moderna 

gastronomin. Nedan följer en redogörelse för råvarans användning, påverkan på miljö, hälsa 

och på det tekniska utförandet.  

 

Historisk och nutida användning av gråärtor 

Gråärtan är en av Sveriges äldsta kulturväxter (Smaka Sverige, 2015a). Användningen har sett 

annorlunda ut på olika platser i landet (Börjesson, 2010). I Bohuslän användes gråärtor som 

ett tillbehör till salt sill. Då kokade man ärtorna mjuka och serverade dem varma i mjölk 

(ibid.). I södra delarna av Sverige verkar det som att gråärtor har varit en ställföreträdare till 

dagens bruna bönor då man ofta serverade gråärtorna nästintill sönderkokta tillsammans med 

stekt fläsk (Börjesson, 2010). Man hittar främst maträtter innehållande gråärtor i de sydliga 

och västra delarna av Sverige då gråärten inte trivs i områden där det förekommer 

försommartorka (ibid.). Efter 1850-talet så började det animaliska proteinet ta mer plats i de 

svenska hemmen och ärtorna blev mer foder till djur än föda till människor (Smaka Sverige, 

2015c). 1880 var året man odlade mest ärtor men under nästkommande 30 år minskade detta 

antal med hälften (Ibid.).  

Även om användningen av gråärtor idag är minst sagt minimal finns det vissa tecken på att de 

kan vara på väg tillbaka till den moderna matlagningen. Med två stjärnor i Guide Michelin 

(2016) och benämningen ”Restaurang i världsklass” av White guide (2016) är Mathias 

Dahlgrens restaurang Matsalen en plats för nyskapande matlagning på hög nivå. Här jobbar 

Martin Berg. Han har genom ett pressevent för Smaka Sverige fått arbeta med gråärtor.  Berg 

tycker att få arbeta med de nya smakerna som ärtorna har väcker en energi och nyfikenhet till 

att utveckla gastronomin (Jordbruksverket, 2015). Dessutom anser han att det viktigt att 

implementera exempelvis gråärtor i modern gastronomi för att kunna öka volymen som finns 
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tillgänglig och bidra till en hållbar framtid. Något han tycker att kockar som yrkesutövare och 

hantverkare har makt att påverka. Martin Berg avslutar med att säga att det krävs att man inte 

bara behöver prata om att införa det utan också agera för att göra det (ibid.). Därigenom blir 

restauranger en viktig aktör i att implementera äldre kulturgrödor i modern gastronomi. 

Genom att öka användningen av gråärtor främjas inte bara en hållbar miljö utan även gynnar 

gästernas hälsa.  

 

Baljväxter och näring 

Undersökningar visar att konsumtion av baljväxter minskar risken för kardiovaskulära 

sjukdomar, diabetes och ett flertal cancerformer (Mitchell et al., 2009; Brown, 1987; Green, 

2015). Men baljväxter kan också orsaka obehag och sjukdomssymptom om de inte hanteras 

på rätt sätt innan och under tillagning.  

Trots att baljväxter är rika på näringsämnen så som järn, zink och magnesium kan det vara 

svårt att tillgodogöra sig dessa på grund av ämnen som fytat & tanniner som också finns i 

fröet (Johansson, 2007). Mängden av dessa ämnen kan dock minskas genom groddning före 

tillagning (Johansson, 2007; Jonsson et al., 2007). Groddningen gör att mineralerna bryts loss 

från fytinsyran samt att skalet där tanninerna finns försvinner och näringsämnena kan därmed 

tas upp av kroppen. Förutom att tanniner hindrar upptag av järn ger det också en bitter smak 

till bönor vilket gör det nödvändigt att avlägsna för en trevlig smakupplevelse (Jonsson et al., 

2007). 

Andra antinutrienter som finns i baljväxter är trypsininhibtorer, lektiner och saponiner 

(Jonsson et al., 2007). Gemensamt för dessa tre ämnen är att de är värmekänsliga och kan 

därför lätt oskadliggöras med hjälp av värmetillagning (ibid.). De skiljer sig från varandra 

genom att orsaka olika problem. Trypsininhibtorer är så kallade proteashämmare vilket 

innebär att de försämrar nedbrytningen av protein (Johansson, 2007; Jonsson et al., 2007). 

Lektiner och saponiner kan orsaka värre sjukdomssymptom. De kan orsaka diarréer samt 

kräkningar och besvären kan ibland pågå i flera timmar (Jonsson et al., 2007). 

För att undvika ovan nämnda antinutrienter är det viktigt att baljväxter hanteras och tillagas 

på rätt sätt. Viktigast är en ordentlig kokning vilket gör det nödvändigt att följa 

kokanvisningarna som finns angivna på de flesta förpackningar (Johansson, 2007).  

Finns det ingen anvisning bör bönorna eller ärtorna kokas i minst 30 minuter (Jonsson et al., 

2007).  
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Odlad mångfald 

Med ökade klimatförändringar ställs allt högre krav på våra grödor att klara av allt mer 

extremt väder samt anpassande skadegörare (POM, 2015). För att göra odlingarna mer 

motståndskraftiga utan att använda sig av genmodifikation krävs det att den genetiska 

variationen höjs vilket odlad mångfald hjälper till med.  

Genuppsättningen hos en individ kallas för genotyp. Detta är individens egenskaper som finns 

inprogrammerat i dess DNA (Gliessman, 2015). Men när en individ utsätts för en viss sorts 

miljö under en längre tidsperiod kan dessa egenskaper anpassas efter miljön och kallas då för 

individens fenotyp (ibid.). Vid en skärskådning av en populations individer skulle ett 

spektrum av fenotyper visa sig (Figur 1). Spektrumet visar att en individ kan ha en egenskap 

som genomsnittet av alla individer i populationen har men att det finns individer som har så 

kallade extremvärden av samma egenskap, exempelvis motståndskraft mot frost (Gliessman, 

2015). Genom att ha ett brett spektrum ökar chansen att grödan skulle klara en störning i 

miljön. Detta är en del av evolutionen där de mest lämpade överlever.  

 

 

  

Figur 1. Diagram visande normalfördelningen av fenotyper i en population. Källa: Hanell 

(2015) 

 

I dagens agroekosystem odlas grödor som med hjälp av människan och hennes tekniker är 

modifierade för att få önskvärda egenskaper som exempelvis hög avkastning (Gliessman, 

2015). Genom att odla dessa genmodifierade grödor förloras genetisk diversitet vilket innebär 

att det inte längre finns något brett spektrum av individer. Hela populationen har samma 

svagheter och styrkor vilket gör att de visserligen blir lättskötta men de blir också väldigt 
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sårbara för störningar i miljön. Utöver teknisk genmodifikation förädlar människan fram 

sorter med hög avkastning genom genetisk selektion. Det är ett sätt att ändra på hur en gröda 

ska bete sig genom att enbart ta och använda frön från de individer som har de eftertraktade 

egenskaperna (Ibid.).  I och med att odlingar blir mer och mer homogena försvinner många 

sorter. Sedan 1900 har mer än 6000 kända äppelsorter, vilket är ungefär 86 % av registrerade 

sorter, blivit utrotade på grund utav genetisk selektion (Gliessman, 2015). Att återigen börja 

odla de kulturväxter som har glömts bort är ett effektivt sätt att skapa en hållbar agrikultur och 

miljö (Ibid.). Genom att återigen bredda spektrumet för fenotyper genom att införa ”nytt” 

genetiskt råmaterial i form av kulturväxter skapas bättre förutsättningar för att klara de 

klimatförändringar vi står inför.  

Den odlade mångfalden är dessutom viktig om jordbruket ska börja använda mer förnybara 

resurser. Med fler arter ökar ekosystemtjänsterna (Björklund, Holmgren & Johansson, 2008). 

Ekosystemtjänster är sådana tjänster som naturen utför utan påverkan av människan. 

Baljväxter har en mutualistisk relation med bakterien Rhizobium som binder kvävgas från 

atmosfären till kväve i jorden som växterna kan utnyttja (Gliessman, 2015). Det är en 

ekosystemstjänst som är nödvändig för jordbruket i allra högsta grad då det minskar behovet 

av att använda handelsgödsel. En ökad odling av baljväxter främjar jordbruket samtidigt som 

vi får fler alternativa proteinkällor till kött.  

 

Gröna proteiner 

Livsmedelsverkets näringsrekommendationer (Livsmedelsverket, 2012) innebär bland annat 

att vi bör öka vårt intag av baljväxter samtidigt som intaget av rött kött bör minska. De mest 

betydelsefulla vegetabiliska proteinerna kommer från ceralier, baljväxter och nötter, mandel 

och frön (Johansson, 2007). Vegetabilier med högt proteininnehåll skiljer sig från animaliska 

källor genom att de har låg fetthalt (Green, 2015; Johansson, 2007) medan de animaliska 

källorna oftast har höga halter av mättat fett och kolesterol (Green, 2015). Vid jämförelse av 

kokta gråärtor och stekt nötfärs har nötfärsen nästan 23 gånger högre halt av mättade fettsyror 

(Livsmedelsverket, 2015).  

Problemet med gröna proteiner är dock att de har en lägre proteinkvalitet än animaliska källor 

(Johansson, 2007). Proteinkvalitet är ett mått på att mäta hur mycket av de essensiella 

aminosyrorna ett livsmedel har som kroppen själv inte kan skapa utan måste få genom 

födointag. Aminosyror från animaliska protein är uppbyggda på liknande sätt som våra egna 
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aminosyror och har därför en hög proteinkvalitet (ibid.). Johansson (2007) skriver dock att 

även om gröna proteiner har lägre proteinkvalitet går det att kombinera dem för att höja 

kvaliteten. Genom att kombinera ceralier och baljväxter som kompletterar varandras 

näringsinnehåll kan en fullvärdig proteinkälla upprättas (Johansson, 2007; Green, 2015). Det 

är sådan kunskap som krävs för att kunna skapa möjligheter att få in mer gröna proteiner i den 

moderna gastronomin. 

 

Den moderna gastronomin  

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) betyder ordet gastronomi läran om finare matlagning. Men 

den moderna gastronomin är mycket mer. Det handlar inte bara längre om att förmedla god 

mat och dryck till gäst utan det krävs ett ansvar för hur det påverkar samhället och miljön 

(Santich, 2004).  Skribenten Adam Gopnick påstår dock att det inte handlar om själva 

handlingen att äta ”rätt”, utan snarare att det handlar om att sända ut budskapet av att agera på 

rätt sätt (Faulder, 2012). Detta är något som Tellström (2007) också beskriver när han 

förklarar att begreppet måltidskultur är i sig både en värdebärare och ett uttryckssätt. Pratten 

(2003) skriver att för att bli en framgångsrik kock behövs det utbildning, hårt jobb och 

hängivenhet till yrket. Han talar mycket om själva hantverket i sig som en modern kock bör 

bemästra för att lyckas men inte om det ansvar som han ställs inför (Ibid.) Kanske kräver det 

att man istället använder Svenska Akademins Ordlistas (SAOL) definition, ”Högre kokkonst”, 

(SAOL, 2013) för att kunna förstå den moderna gastronomin. Det gäller inte bara att laga fin 

mat utan också ha hög förståelse för den maten man lagar och hur man lagar den. 

Att vara kock innebär att ha visst inflytande över vad som produceras och konsumeras 

(Jordbruksverket, 2015). Det innebär också att kockarna har ett ansvar för vilket värde de 

förmedlar med sin mat. Tellström (2007) skriver att det finns en vilja eller snarare ett behov 

att utvecklas bland restaurangarbetare för att ha ett givande arbete. Det är inte längre bara ett 

bra hantverk som krävs för att stiga i kockyrket utan ett reflekterande och ansvarstagande. När 

det talas om modern gastronomi i denna studie syftar det till den reflekterande och 

ansvarstagande kokkonsten.  

 

Sensorisk och teknisk kvalitet på baljväxter 

Gråärtor särskiljer sig från andra ärtsorter genom sin jordiga och nötiga karaktär i både doft 

och smak (Dahl Petersson, Rojas Carvajal & Uhlmann, 2013; Smaka Sverige, 2015b; 
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Börjesson, 2010). Gulärtor till exempel har visserligen en hög doft- samt smakintensitet men 

också har en väldigt utmärkande sötma i sig (Smaka Sverige, 2015b). Både Smaka Sverige 

(2015b) och Dahl et. al. (2013) har redovisat tabeller med beskrivande ord för ärtor och bönor 

från bland annat kulturväxter. Ord som återfinns i båda studierna är exempelvis jord, gräs och 

säd för doft, nöt, smör och grönt för smak samt mjölig, grynig och mosig för textur (Ibid.). 

Gråärtan får sin kraftfullhet och nötighet från innehållet av tanniner i skalet på fröna 

(Börjesson, 2010; Smaka Sverige, 2015c). Smaken av olika gråärtsorter kan skilja sig åt. 

Retrija gråärt som används i denna studie är en av de mer neutrala sorterna av gråärtor 

jämfört med sorter som Rättviksärt och Hälsinge gråärt som har en mer bitter smak (Smaka 

Sverige, 2015c).  

Vid tillagning av baljväxter finns det yttre påverkan som bör has i åtanke. Ett exempel är 

mängden och temperaturen på vätskan som baljväxterna tillagas i. När grönsaker ska kokas 

bör det vara i vatten med hög temperatur för att tillagningen ska gå snabbt och för att avdöda 

de enzymer som förstör vitaminer och klorofyll (McGee, 2004). Däremot när baljväxter ska 

tillagas bör temperaturen ligga mellan 80 − 93 °C för att fröna inte ska kokas sönder (Ibid.). 

Baljväxter kan till skillnad från andra grönsaker med fördel tillagas länge och värmas upp 

utan att bli för mjuka om syra, socker och/eller kalcium har tillsatts. McGee (2004) skriver att 

genom att tillsätta en eller flera av dessa substanser förstärks cellväggarna i fröet vilket saktar 

ner takten fröet blir mjukt.  

Även om baljväxter har varit en del av människors kost i tusentals år är det inte förrän i 

modern tid det har börjat forskas och utvecklas produkter baserade på baljväxter (Best, 2013). 

Problemet med att använda baljväxter i matlagning i form av biffar av olika slag är att de 

oftast har svårt att hålla ihop och lätt faller isär (Chefsteps, u.å.). För att få en stabil produkt 

krävs det att ett passande bindemedel används. Baljväxter har en hög andel stärkelse (Jonsson, 

et. al., 2007). Upp till hälften av baljväxters kolhydrater är just stärkelse (Ibid.) Trots detta har 

de flesta traditionella recept på biffar baserade på baljväxter som återfinns på exempelvis Icas 

(u.å.) hemsida olika sorters stärkelse så som potatis och majs som bindemedel. I vissa fall 

används även ägg som bindemedel (Ibid.). Men vad som är det optimala bindemedlet för 

biffar på vegetabilier är ännu inte klargjort. För att kunna ta utvecklingen av 

baljväxtprodukter längre behövs det ytterligare forskning som löser de redan existerande 

problemen med produktutvecklingen så som icke angenäm smak på grund av bl.a. oxidering 

av bönor (Best, 2013).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om gråärtan har bättre egenskaper som bas i en biff 

baserad på baljväxter än den klassiska svarta bönan. 

 

Frågeställningar  

− Vilka fördelar respektive nackdelar finns för gråärtor i jämförelse med svarta bönor 

som bas i biffarna? 

− Vilka fördelar respektive nackdelar finns i det traditionella receptet i jämförelse med 

det moderna? 

 

Metod och material 

Litteratur- och databasinsamling 

Vid datainsamling till studiens teoretiska bakgrund användes såväl digitala som analoga 

källor. Databasen som användes var FSTA. Övrig digital information hämtades från olika 

hemsidor med hög trovärdighet bl.a. från andra universitet. De sökord som användes i 

sökningen i databaserna var bland annat: Grey Peas, Nutrition, Pulses, Sensory (Bilaga 1). 

Vid databassökningen fanns det relativt få begränsningar på grund utav att uppsatsförfattaren 

ville ha en bred kunskapsbas inför den teoretiska bakgrunden. De enda exklusionkriterierna 

för studien var att artiklarna inte skulle vara på ett annat språk än engelska eller svenska samt 

finnas tillgängliga i fulltext genom universitets databaser. Begränsningar i utgivningsår var 

inte relevant i detta syfte då studien behandlar en historisk baljväxt och därför är äldre såväl 

som nyare forskning relevant för studien. Vid databassökningen lästes alla titlar och om det 

var någon av dessa som verkade intressanta och relevanta för syftet lästes deras abstract. Om 

sedan även abstractet bekräftade att artikeln var relevant för syftet lästes hela artikeln. Vid 

sökningar som gav fler än 100 referenser och inte kunde kombineras med ytterligare sökord 

lästes de första 50 träffarna (Bilaga 1).  

De analoga källorna innebär litteratur från Restaurang- och hotellhögskolans 

universitetsbibliotek och valdes ut med hjälp av personalen genom att fråga efter litteratur 

innehållande information om baljväxter i allmänhet samt om gråärtor. Dessutom gavs en 

broschyr om gråärtor till uppsatsförfattaren som gåva från en odlare av gråärt efter förfrågan 

via mail. 
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Pilotstudie 
Att genomföra en pilotstudie innan den verkliga studien är inte bara en säkerhet i att studien 

är korrekt utformad utan även säkrar ett överlag bättre resultat (Bryman, 2008). Vid 

användning av Quantitative Descriptive Analysis (QDA) brukar inte pilotstudier i form av 

konsensusdiskussioner genomföras då det vanligtvis är deltagarna som genom provsmakning 

av prototyperna bestämmer vilka egenskaper som ska används i analysen (Gustafsson, Jonsäll, 

Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Denna studie använde sig dock av en diskussion med en 

projektgrupp för att utforma studiens egenskaper. Projektgruppen hade under denna 

diskussion tillgång till färdiglagade biffar av både gråärtor och svarta bönor. Genom 

provsmakning och gemensam diskussion med uppsatsförfattaren valdes åtta egenskaper med 

koppling till utvalda kulinariska succéfaktorerna ut. Kulinariska succéfaktorer är ett resultat 

av en studie gjord av Klosse, Riga, Cramwinckel & Saris (2004) som intervjuade kockar med 

Michelinstjärnor om deras signaturrätter. Genom att hitta gemensamma nämnare i dessa 

signaturrätter skapades sex stycken kulinariska succéfaktorer. Dessa succéfaktorer är: 

 

1. Namn och presentation som uppnår förväntningarna 

2. Aptitlig doft som passar maten 

3. Bra balans mellan grundsmaker 

4. Närvaro av umami 

5. Kombination av mjuka och hårda texturer 

6. Hög smakintensitet 

 

Succéfaktorerna är inte till för att begränsa kockars kreativitet och bör inte användas som 

regelverk utan snarare riktlinjer (Klosse et. al., 2004). Författarna (2004) menar att faktorerna 

används för att göra smakerna märkbara och är därför nyttiga att använda till 

produktutveckling. Denna studie använder sig av succéfaktorerna nummer 4, 5 och 6 för att 

utforma prototyper till den sensoriska utvärderingen. 

Valet att använda en pilotstudie istället för att låta paneldeltagarna bestämma egenskaper 

gjordes på grund av viljan att undersöka om gråärtans sensoriska egenskaper så som 

kryddighet och smakintensitet skulle fortfarande upplevas när ärtorna var tillredda i biff-form.  
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Egenskaper för den sensoriska bedömningen 

Nedan följer resultatet av pilotstudien (Tabell 1) som är de sensoriska egenskaperna som 

valdes ut till den sensoriska bedömningen. De är åtta till antalet och är utformade efter 

provsmakningen i pilotstudien och tar hänsyn till de utvalda kulinariska succéfaktorerna. 

Egenskaperna behandlar prototypens utseende, smak, doft samt konsistens.  

 

Tabell 1. Egenskaper för bedömning av biffar i denna studie samt deras definitioner. 

Egenskap Studiens definition 

Fasthet Hur mycket maten kan omformas utan att falla isär. 

Umami 
En av grundsmakerna som upplevs som köttig och 

fyllig. 

Smakintensitet 
Den upplevda mängden (inte längden) sensation av 

smak. 

Kryddighet 
Beskriver en produkts relativt höga smaker och 

karaktär. 

Komplexitet 
En sammansättning av smaker som inte alltid går att 

urskilja men bidrar till en rik smak. 

Yttextur Den upplevda mängden fukt på produktens yta. 

Tuggmotstånd 

Mängden kraft och tid som krävs för att sönderdela 

maten i munnen. Upplevs genom att pressa ihop maten 

med tänder eller med tunga mot gommen. 

Kombinationen av hårda och mjuka texturer 
Attributflöde som stimulerar de mekaniska och taktila 

receptorerna i munnen beroende på matens textur. 

 

Material 

I denna studie kommer två biffar på baljväxter att tillverkas med faktoriell design. En av 

biffarna kommer att ha svarta bönor som huvudråvara och den andra biffen kommer att ha 

gråärtor som huvudråvara. De recept som använts är två grundrecept (Bilaga 3). Den ena är ett 
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grundläggande klassiskt recept på biffar med vegetabiliska protein som är utformat efter en 

jämförelse mellan befintliga recept på tillgängliga på allmänna hemsidor så som www.ica.se. 

Det andra receptet är från Chefsteps (u.å.) och innehåller tekniker och ingredienser från 

molekylär gastronomi. Nedan följer använda recept samt presentation av studiens råvaror. 

 

Recept 

De tydligaste skillnaderna mellan recepten är även de oberoende variablerna i 

forskningsdesignen: bindemedel, umami och textur. I det traditionella receptet används 

majsstärkelse som bindemedel, det har inte tillsatts någon umami samt att texturen är helt slät. 

Till skillnad från det traditionella receptet har receptet från Chefsteps Activia BM som 

bindemedel samt att MSG är tillsatt och texturen är en blandning mellan slät smet och torkade 

baljväxter. Tanken med att använda två olika sorters recept är för att jämföra fördelar samt 

nackdelar mellan de två, både i teknisk och sensorisk kvalitet. 

 

Material och utrustning för tillverkning och bedömning av biffar 

De råvaror som används i denna studie är Retrija gråärt, svarta bönor, enzymämnet Activia 

BM, majsstärkelse, Natriumglutamat (MSG), olivolja, salt, vatten samt olja för stekning.  

Retrija tillhör en sort av gråärta som är mer neutral i sina sensoriska egenskaper än andra 

sorter som kan dra mer åt det bittra hållet (Smaka Sverige, 2015c). Retrija valdes bland annat 

för att dess nötiga smak och jordiga doft tänks passa till att göra biffar på. Svarta bönor 

används som jämförelseprov till gråärtsprototyperna. Denna bönsort är vanlig ingrediens i 

nutida recept för biffar gjorda på baljväxter samt är den ursprungliga huvudråvaran från 

Chefsteps (u.å.) recept och är därför en passande råvara att jämföra gråärtan med. 

Enzymämnet Activia BM består av bland annat transglutaminas och kasein. Transglutaminas 

är även kallat ”köttlim” eller ”köttklister” i folkmun (Youssef, 2013). Det är ett ämne som 

binder ihop proteinrika råvaror med varandra (Ibid.) Ämnet utvinns bl.a. från blod av nöt och 

fläsk (Äkta vara, 2010) och men är ett naturligt enzym som även finns i växter och bakterier 

(Cooking issues, u.å.).  Transglutaminas ändrar inte råvarans smak eller textur utan enbart 

binder samman proteiner (Youssef, 2013). Kasein är ett protein som utvinns ur komjölk men 

som finns i de flesta däggdjurs mjölk. Så mycket som 80 % av mjölkens protein består av 

kasein (Kurera, 2012; Skåne Mejerier, u.å.). Natriumglutamat (MSG) är ett salt gjort på 

glutaminsyra (EUFIC, 2002). Den fungerar som en smakförstärkare och är känt som den 
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femte grundsmaken umami (ibid.). EUFIC (2002) skriver att MSG tidigare utvanns ur 

proteinrika råvaror så som sjögräs men i modern tid skapas genom industriell fermentation. 

Olivolja kan användas som krydda i sig själv (Zeta, 2013). Vid användning av olivolja bör det 

tas i beaktning vad för mat den ska användas till. Mild olivolja till mild mat och en 

kraftfullare olja passar som kryddning till tyngre mat (Ibid.).  

Den tekniska utrustningen som används är Rational-ugn, stavmixer, spisplatta samt en våg 

som kan väga väldigt små mängder. Övrig utrustning som behövs för att genomföra studien är 

bleck, stekpanna, stekspade, skålar, plastfolie, bakplåtspapper, kniv, pappersassietter och 

slickepottar. 

Förutom utrustningen som behövs vid framställningen av prototyperna används även ett 

sensoriskt laboratorium enligt ISO-standard för att genomföra den sensoriska bedömningen. 

Det är viktigt att testmiljön är utformad så att den eliminerar så mycket störande faktorer som 

möjligt (Gustafsson et. al., 2014). Den tekniska utrustningen till den sensoriska bedömningen 

infattar datorer och programvaran EyeQuestion. Bedömarna är under bedömningen utrustade 

med vattenglas, bestick, servett samt spottkopp. Spottkoppen finns till för att deltagarna ska 

kunna spotta ut provet efter varje bedömning. Mättnadskänsla kan påverka uppmärksamheten 

och bedövar deltagarens möjlighet att uppfatta variationer (Gustafsson et. al., 2014).  

 

Rekrytering av panel 

Panelen till den sensoriska utvärdering av prototyperna bestod av nio studenter från 

Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet, som deltog frivilligt. En analytisk panel 

bör ha runt tolv bedömare men som allra lägst sex bedömare (Gustafsson et. al., 2014). 

Rekryteringen bestod av dels efterfrågan på det sociala mediet Facebook, mailutskick samt 

personlig förfrågan till studenter. Deltagarna har erfarenhet av sensorisk bedömning genom 

utbildning i sensorik men för att försäkra att de använder samma vokabulär och tolkningar 

tränades dessa i två tillfällen innan den sensoriska bedömningen. Dessa träningstillfällen 

förklaras mer utförligt i Genomförande.  
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Metodval 

Bryman (2008) skriver att det finns en koppling mellan studiens etiska integritet och dess 

forskningskvalitet. Genom att förklara metodval och motivera genomförande kommer 

forskningen att uppfattas som mer genuin och med högre kvalitet (ibid.) 

 

Faktoriell design  

Faktoriell design är att föredra när olika behandlingssätt ska undersökas (Research Methods, 

2006).  Vid genomförande av faktoriell design väljs ett antal versioner och ett antal variabler 

ut för att sedan genomföra undersökningen med alla möjliga kombinationer (Box, Hunter & 

Hunter, 1978). Författarna (1978) skriver att denna experimentdesign är användbar bland 

annat för att det behövs relativt få test per variabel och/eller version. Även om det inte ger en 

full bild av faktorn ger det en bild av en möjlig riktning för ytterligare experiment (Ibid.).  

I denna studie undersöks hur resultatet av en biff gjord på baljväxter används två versioner 

och tre olika variabler.  Versionerna är att det är två recept som används i studien där den ena 

är traditionell och den andra använder sig av molekylär gastronomi. De variabler som valts ut 

är; bindemedel, umami samt textur (Tabell 2). Variablerna är utvalda för att de är dem 

tydligaste skillnaderna mellan de två recepten som har använts i studien (Bilaga 3). 

 

Tabell 2. Experimentvariabler i faktoriell design för studien. 

Prototyper Bindemedel 

0 – Traditionell (Majsstärkelse, 20g 

olivolja) 

1 – Modern (Enzymer, 75g olivolja, 175g 

vatten) 

Umami 

0 – Ej tillsatt MSG 

1 – Tillsatt MSG (1g) 

Textur 

0 – Slät 

1 – Blandad textur 

1 0 0 0 

2 0 0 1 

3 0 1 0 

4 0 1 1 

5 1 0 0 

6 1 0 1 

7 1 1 0 

8 1 1 1 
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Sensorisk utvärdering med hjälp av Quantitative Descriptive Analysis (QDA) 

Vid användning av QDA är det i stort sett bedömarna som själva väljer egenskaperna de ska 

analysera (Gustafsson, et. al., 2014). Denna studie har som ovan nämnt använt sig av en 

projektgrupp som på förhand valt egenskaper som de deltagande ska komma överens om 

definitionen till innan analysen. Dock tränas och kalibreras den deltagande panelen för att de 

ska kunna identifiera och sedan kvantifiera egenskaper hos prototyperna i vanlig ordning. I 

QDA används ostrukturerade linjeskalor för att mäta intensiteten hos egenskapen (Gustafsson, 

et. al., 2014). Detta har studien använt sig av men också lagt till en fråga med metoden Just 

about right (JAR).  När man använder sig av JAR undersöker man om en egenskap är för hög, 

för låg eller har rätt mängd, d.v.s. det vi kallar ”lagom” i Sverige (Rothman & Parker, 2009). 

Studien använder skalan för att mäta hårda och mjuka texturer i biffarna. Där alternativen 

listas som: Mjukt, Mer mjukt än hårt, Kombination av hårt och mjukt, Mer hårt än mjukt och 

Hårt. 

 

Genomförande 

Genomförandet sker i tre steg; beredning av biffar, träning av panel och sensorisk bedömning 

av biffprototyper. Nedan förklaras stegen i kronologisk ordning. 

Första delen av studien innefattar beredningen av biff-prototyperna. Gråärtorna som är 

torkade lades i blöt i 24 timmar och kokades sedan i 1 timme under lock. Vattnet kokades upp 

och sedan sänktes värmen så vattnet höll sjudande form. De svarta bönorna var köpta 

färdigkokta så de förbereddes genom att sköljas och sedan fick de rinna av ordentligt innan de 

användes till biffsmeten. Därefter tillreddes biffbaserna m.h.a. de olika recepten (se bilaga 3). 

De prototyper som innehöll enzymämne som bindemedel lades i kyl 24 timmar för att de 

skulle ha utrymme att sätta sig ordentligt. Därefter tillagades prototyperna 1 timme i ugn med 

ånga på 65°C. Samtliga biffar skivades och stektes precis innan genomförandet av 

bedömningarna.   

Studiens andra del innefattar de två träningstillfällen som hölls för den deltagande panelen. 

Genom att träna den deltagande panelen innan det verkliga testet är ett sätt att kalibrera dessa 

så att de identifierar, definierar samt kvantifierar egenskaper på en likvärdig nivå (Gustafsson 

et. al., 2014). En viktig faktor att ha i åtanke under panelträning är att det finns gott om tid då 

stress påverkar panelen negativt.  Vid första träningstillfället av panelen är syftet att definiera 
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de olika egenskaperna som kommer att bedömas i studien. Detta görs för att deltagarna ska ha 

en enhällig definition på vad en egenskap är för att de sedan ska kunna bedöma likvärdigt 

(Gustafsson et. al., 2014). Träningen startar med att panelen diskuterar varje egenskap för sig 

och vad deras definition av denna är. Panelledaren är inte en aktiv deltagare i diskussionen 

utan finns där för att underlätta för gruppen genom att tillgodose dem med referensprover 

samt leda diskussionen i rätt spår (ibid.). Referensproven är uppdelade i två prov per 

egenskap. Ett prov lägger sig på den nedre delen av egenskapsskalan medan det andra provet 

lägger sig högt upp i skalan (Tabell 3). Efter att diskussionen har nått sin klimax och börjar dö 

ut meddelar panelledaren den definition på egenskapen som ska användas i studiens 

bedömning. Detta görs för att se om panelen anser att definitionen är passande eller bör 

modifieras något. Vid träningstillfällets slut gör panelledaren en slutgiltig förfrågan om 

panelen förstår egenskaperna och dess definitioner samt stämmer av eventuella frågor om 

dessa. Det andra träningstillfället syftar till att träna deltagarna att kvantifiera egenskaper 

genom att låta dessa bedöma ett antal prototyper. Träningsbedömningen görs i programvaran 

EyeQuestion så att panelen får bekanta sig med formatet och programvaran. 

Träningsbedömningen är nästintill identisk med den verkliga bedömningen men i en 

nerskalad version. Resultatet från träningsbedömnigen används för att kontrollera att panelen 

är likvärdigt kalibrerade. 

 

Tabell 3. Referensprov till respektive egenskap i studien. 

Egenskap Referensprov 

Fasthet Smulig vs fast biff 

Umami MSG-lösning 

Smakintensitet Vattenkastanj vs Ingefära 

Kryddighet Gråärta vs svartböna 

Komplexitet Gråärta vs svartböna 

Yttextur Hårt stekt vs mjukt stekt biff 

Tuggmotstånd Färskost vs halloumi 

Kombination av hårda och mjuka texturer Biff med kombinerad textur vs slät textur 

 

 

På dagen för den verkliga bedömningen blir deltagarna ombedda att placera sig vid varsin 

dator. Platserna är på förhand förberedda med vattenglas, bestick, servett samt spottkopp. 
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Själva bedömningen är uppdelad i två set, ett set per huvudråvara. Under bedömningen 

kommer bedömarna prova 8 prototyper med replikat vilket ger 16 prototyper per set. Mellan 

de två seten ges panelen en paus på 15 minuter för att kunna ta frisk luft och göra ev. 

toalettbesök. 

Prototyperna som bedöms är rumstempererade när de serveras och serveras på 

pappersassietter som är kodade med en tresiffrig kod. Under hela bedömningstiden står 

assietterna placerade på brickvagnar placerade i laboratoriet där bedömningen tar plats. Detta 

gör att panelen kan välja att hämta flera prototyper åt gången eller en i taget.  

För att registrera bedömningarna användes programvaran EyeQuestion. Programmet är 

utformat till att be bedömarna att prova en prototyp med en viss kod och sedan bedöma den 

enligt studiens sensoriska egenskaper (Tabell 1) på en ostrukturerad linjeskala eller JAR-

skalan. 

 

Metod för analys av data 

Det värde som ligger till grund till hela analysen är medelvärdet. Medelvärdet är snittvärdet 

för det som studeras (SCB, u.å.). Det räknas ut genom att dela den sammanlagda 

bedömningssumman med antalet bedömare (Ibid.).  

För att jämföra resultatet mellan de olika prototyperna kommer det kontrolleras om resultatet 

är signifikant och ta till hänsyn till standardavvikelsen för att kunna göra en rättvis 

bedömning. Att mäta signifikansnivån innebär att undersöka hur stor risk det är att slumpen är 

en trolig förklaring till skillnaden i resultatet (Hammar & Persson, 1995). Vanligtvis används 

en signifikansnivå på 5 % som också denna studie använder men det finns studier som t.ex. 

använder 1 % eller 10 % istället. Procentsatsen visar hur stor sannolikheten är att slumpen är 

orsaken till skillnaderna. Standardavvikelse är ett spridningsmått (Hammar & Persson, 1995). 

Det vill säga att det är ett mått på hur proven avviker från medelvärdet. Desto närmare proven 

ligger medelvärdet desto lägre standardavvikelse (Ibid.). Medelvärdet och signifikansnivån i 

resultatet redovisas i en vanlig tabell där det enkelt går att jämföra mellan olika prototyper 

(Tabell 5 och 6). 

Resultatet kommer att visas i bl.a. ett diagram. Det är ett spindeldiagram och visar 

medelvärdet för egenskaperna på en multidimensionell skala (JOE, 2010). Varje egenskap har 

en egen axel som alla möts i mitten av diagrammet. Likt en spindelväv är intervallerna utsatta 
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i cirklar som utvidgas i storlek desto högre nivå. Prototyperna visas som polygoner som dras 

längre ut mot en egenskaps axels ände om medelvärdet är högt och motsatt håll vid lågt 

medelvärde (JOE, 2010).  

 

Etisk planering för studien genomförande 

När en forskningsstudie innehåller människor som mätinstrument är den etiska planeringen av 

yttersta vikt. Därför har denna studie utförts enligt de grundläggande etiska principerna när 

det gäller forskning. Dessa principer är fyra till antalet och gäller bland annat för svensk 

forskning (Bryman, 2008). Informationskravet uppfylls av studien då de deltagande blir 

tilldelade vid första träningstillfället ett informationsblad (se Bilaga 2) där de blir informerade 

om vad studien går ut på, vad som förväntas av dem samt studiens planerade durationstid. I 

detta informationsblad uppfylls även samtyckeskravet och konfidentialitetskravet då 

deltagarna informeras om att deras medverkan är helt frivillig och de har rätt att när som helt 

avbryta sin medverkan i studien samt att resultatet från deras medverkan kommer att vara 

anonymiserat, även för uppsatsförfattaren. Nyttjandekravet som är den slutgiltiga principen 

uppfylls genom att panelledaren informerar vid träning och än en gång vid bedömning att 

dessa uppgifter bara kommer användas av uppsatsförfattaren till denna studie och 

studier/projekt länkade till samma studie.  

 

Resultat 

Resultatet innefattar bedömningar av 8 prototyper med variablerna bindemedel, umami och 

textur (Tabell 4). Då bedömningen gjordes på två huvudråvaror är resultatet uppdelat i två set 

där set 1 behandlar svarta bönor och set 2 behandlar gråärtor. Medelvärden och 

signifikansvärden redovisas i tabell 5 och 6. Nedan följer en jämförelse mellan de två seten 

följt av mer detaljerad redovisning av de båda seten.  
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Tabell 4. Övergripande sammanställning över studiens använda prototypers sammansättning 

av variabler. 

 Bindemedel Umami Textur 

Prototyp 1 Majsstärkelse Ej tillsatt MSG Slät 

Prototyp 2 Majsstärkelse Ej tillsatt MSG Blandad 

Prototyp 3 Majsstärkelse Tillsatt MSG Slät 

Prototyp 4 Majsstärkelse Tillsatt MSG Blandad 

Prototyp 5 Enzymämne Ej tillsatt MSG Slät 

Prototyp 6 Enzymämne Ej Tillsatt MSG Blandad 

Prototyp 7 Enzymämne Tillsatt MSG Slät 

Prototyp 8 Enzymämne Tillsatt MSG Blandad 

 

Jämförelse svarta bönor och gråärtor 
I en jämförelse mellan biffar på svarta bönor och på gråärtor visar resultatet att prototyp 1 och 

3 av gråärtsbiffarna har signifikant högst värde (p-värde <0,001) på smakintensitet, 

kryddighet och komplexitet i jämförelse med alla deltagande prototyper (Tabell 5 och 6; Figur 

3 och 5). Jämförelsen visar dessutom att biffar gjorda på gråärtor, oavsett prototyp, generellt 

har mer utdragna polygoner i spindeldiagrammet på alla egenskaper gentemot biffarna på 

svarta bönor vilket påvisar ett högre medelvärde (Figur 3). Resultatet visar att 

smakintensiteten är signifikant högre (p-värde <0,001) hos prototyper gjorda på traditionellt 

bindemedel och med slät textur hos båda huvudråvarorna (Tabell 5 och 6). Likaså gäller 

kryddigheten och komplexiteten (p-värde <0,001). Medan prototyperna med det moderna 

bindemedlet är signifikant högre (p-värde <0,001) i fasthet i båda seten. 

Prototyperna 3, 4 och 7 – samtliga tillsatta med MSG – visar sig vara lättare att upptäcka 

umami i. Men det visar sig att även prototyp 1 som inte har tillsatt MSG uppfattas ha en tydlig 

smak av umami i båda seten. Prototyp 8 – som har en tillsats av MSG – visar dock ingen 

signifikant nivå av umami än resten av proverna i något av seten. Resultatet visar därför att 

umami är lättare att upptäcka i prototyper med variabeln slät textur.  

 

Set 1 – Svarta bönor 
Prototyperna 5, 6, 7 och 8 – samtliga innehållande modernt bindemedel – har signifikant (p-

värde <0,05) högre fasthet än prototyperna 2 och 4 – innehållande traditionellt bindemedel. 

Prototyperna 5 och 7 har signifikant (p-värde <0,05) högre fasthet än alla andra prototyperna. 
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Prototyperna 2, 3 och 4 – samtliga gjorda på traditionellt bindemedel − visar signifikant högre 

värden på yttextur än prototyp 5 och 7. I bedömning av umami visar att prototyp 1, 3 och 4 – 

även här samtliga på traditionellt bindemedel – ligger på något högre medelvärde än 

resterande prototyper. I smakintensitet, komplexitet och kryddighet finns ett mönster där 

prototyperna 1, 3 och 4 har signifikant högre värden (p-värde <0,001) än övriga prov. 

Samtliga prototyper i setet med variabeln blandad textur får högre medelvärden i bedömning 

av tuggmotstånd medan prototyp 5 och 7 har signifikant lägre medelvärde än alla deltagande 

prototyper i setet. Vid kombination av mjuka och hårda texturer fick tre prototyper samma 

resultat. I bedömningen tyckte ca 39 % av panelen att prototyp 2, 3 och 6 har den rätta 

kombinationen av hårda och mjuka texturer. Prototyp 2 är också den enda prototypen som har 

blivit bedömd med texturen Hårt (Figur 2). Medan 0 % av panelen tyckte att prototyp 5 och 7 

har den rätta kombinationen. Dessa två prototyper bedömdes även av ca 67 % av panelen vara 

helt mjuka.  

 

Tabell 5. Set 1 gjord på svarta bönor där åtta prototyper bedömda på sju sensoriska 

egenskaper visar medelvärde och signifikansnivå.  

 Fasthet Yttextur Umami Smakintensitet Kryddighet Komplexitet Tuggmotstånd 

1 (A) 67.61 B'-D' 55,01 
49.15 
E'-F' 

62.96 B'-E'-F'-G'-H' 
55.83 B'-E'-F'-

G' 
55.32 B'-E'-F' 36,22 

2 (B) 27,61 
71.29 A-

E'-G'-H' 
37,58 45,29 39,02 38,32 47.91 A-E'-G' 

3 (C) 65.95 B'-D' 
66.84 E'-

G-h 
51.20 B-

E'-F' 
64.54 B'-E'-F'-G'-H' 

58.83 B'-E'-F'-

G'-H 
58.25 B'-E'-F'-

G-H 
43.96 E'-G' 

4 (D) 38,11 
69.06 E'-

G'-H 
46.79 E-

F 
62.71 B'-E'-F'-G'-H' 

58.09 B'-E'-F'-

G'-h 
60.38 B'-E'-F'-

G'-H' 
50.10 A'-E'-G' 

5 (E) 
80.99 A-B'-

C-D'-F'-H' 
41,49 32,58 38,13 35,55 36,42 31,79 

6 (F) 64.46 B'-D' 59.08 E 31,04 40,01 37,48 37,45 44.84 E'-G' 

7 (G) 
79.35 a-B'-

C-D'-F-H' 
48,13 39,98 42,81 40,87 44,44 27,41 

8 (H) 59.89 B'-D' 51,64 41,61 47,02 47.61 E-f 44,05 42.36 E-G' 

Level of significance (Tukey): A'<99.9% ; A<99% ; a<95% ; a'<90%. 
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Figur 2. Frekvenstabell över hur panelen bedömde kombinationen av hårda och mjuka 

texturer i set 1. 

 

 

Figur 3. Spindeldiagram över resultatet av biffar gjorda på svarta bönor 
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Set 2 − Gråärtor 
Resultatet visar att prototyperna som innehåller det moderna bindemedlet har en signifikant 

(p-värde <0,001) högre fasthet än prototyp 1 och 3 – båda gjorda på traditionellt bindemedel. 

Vid bedömning av yttextur har prototyp 7 signifikant lägre (p-värde <0,05) medelvärde än 

övriga prototyper i setet. Resultatet visar att umami bedöms signifikant högre i prototyp 1, 3 

och 7 än i prototyp 5 och 6 – där ingen av prototyperna har tillsatts MSG.  Prototyp 1 – som 

inte är tillsatt med MSG − visar även ett signifikant högre värde än prototyp 8 som har en 

tillsatt mängd av MSG. Prototyp 1 och 3 – båda gjorda på traditionellt bindemedel och med 

variabeln slät textur – visar sig signifikant (p-värde <0,001) överlägsna i smakintensitet, 

kryddighet och komplexitet än övriga deltagande prover. Prototyperna visar sig högre i alla 

tre egenskaperna med i vissa fall nästa dubbelt så högt medelvärde som andra prototyper 

(Tabell 6). Mätningarna i tuggmotstånd visar att prototyp 5 och 7 – båda prototyper gjorda på 

modernt bindemedel och med variabeln slät textur − ligger signifikant (p-värde <0,01) lägre 

än övriga prov. Resultatet visar även att ca 67 % av panelen bedömer prototyp 3 – en prototyp 

gjord på stärkelse och med slät textur − som den med bäst kombination av hårda och mjuka 

texturer i den prototypens bedömning (Figur 4). Följt av prototyp 1 som 50 % av panelen i 

den bedömningen bedömde som den bästa kombinationen. Sämst resultat får prototyp 5 som i 

sin bedömning bara fick ca 6 % av panelen att tycka att den har den rätta kombinationen av 

texturer. 

 

Tabell 6. Set 2 gjord på gråärtor där åtta prototyper bedömda på sju sensoriska egenskaper 

visar medelvärde och signifikansnivå. 

 Fasthet Yttextur Umami Smakintensitet Kryddighet Komplexitet Tuggmotstånd 

1 (A) 53,49 62.33 e 
51.46 
C'-D'-F 

64.58 C'-D'-E'-F' 
57.07 C'-D'-

E'-F' 
58.79 C'-D'-E'-

F' 
43.87 C'-E 

3 (B) 49,07 67.69 E' 
47.50 

C'-D' 
62.63 C'-D'-E'-F' 

61.79 C'-D'-

E'-F' 
60.96 C'-D'-E'-

F' 
51.67 C'-E' 

5 (C) 
77.67 A'-

B' 
56,18 32,62 36,87 35,8 34,79 27,04 

6 (D) 
72.63 A'-

B' 
67.16 E' 29,61 40,94 33,43 33,73 53.91 AC'E' 

7 (E) 
77.32 A'-

B' 
48,69 

46.11 C-

D' 
42,73 40,98 37,58 34,05 

8 (F) 
73.18 A'-

B' 
68.05 E' 37,84 40,78 35,56 34,33 53.72 A-C'-E' 

Level of significance (Tukey): A'<99.9% ; A<99% ; a<95% ; a'<90%. 
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Figur 4. Frekvenstabell över hur panelen bedömde kombinationen av hårda och mjuka 

texturer i set 2. 

 

 

Figur 5. Spindeldiagram över resultatet av biffar gjorda på gråärtor. 
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Diskussion av resultat 

Resultatet visar att det tycks finnas en korrelation mellan biffarnas bindemedel och 

smakintensitet. Vid användning av traditionellt bindemedel är smakintensiteten signifikant 

högre (p-värde <0,001) än vid användning av enzymämne. På grund av att båda bindemedlen 

är smaklösa (Youssef, 2013) bör detta dock inte vara anledningen till skillnaden. Däremot är 

receptet som används vid respektive bindemedel betydande för smakintensiteten. Det är 

möjligt att anta att mängden olivolja i receptet med det moderna bindemedlet täcker över 

smaken på huvudråvaran så pass mycket att råvarans komplexitet och kryddighet sänks till 

den nivån att dessa egenskaper blir signifikant lägre (p-värde <0,001) än motsatt recept. Vid 

val av olivolja togs inte smakintensiteten på oljan i beaktning vilket kan ha påverkat hur 

mycket den tog över. Eftersom dessa biffar är milda i sin smak bör en mild olja användas 

(Zeta, 2013). Mängden och sorten olivolja tänks också ha en påverkan på hur panelen har 

bedömt umami. Då prototyperna med stärkelse har bedömts med signifikant högre (p-värde 

<0,05) smak av umami än andra prov (Tabell 5 och 6) kan det antas att desto högre mängd 

olivolja desto mer försvinner övriga smaker. Ytterligare resultat som styrker detta är i set 2 

bedöms prototyp 1 – som inte har tillsatt MSG – med signifikant högre medelvärde än 

prototyp 8 som har tillsatt MSG men som är tillverkad med den högre mängden olivolja. 

Skulle studien göras om skulle ett mer noggrant val av olivolja gjorts för att kunna bedöma 

om det var sorten av olivolja som påverkade smaken eller om det enbart rörde sig om 

mängden i receptet. Om det skulle vara mängden olivolja som spelar roll skulle det vara en 

nackdel i en sensorisk aspekt till det moderna receptet.  

I en jämförelse mellan gråärtor och svarta bönor visar resultatet att när gråärtan når ut med sin 

egen smak, d.v.s. med mindre mängd olivolja, upplevs den som mer smakrik i form av 

intensitet, kryddighet och komplexitet (Tabell 5 och 6) vilket påvisar att gråärtan är 

fördelaktig att använda i biffutförande ur en sensorisk aspekt. Då ärtorna behölls med skal på 

är det värt att fundera över hur mycket detta påverkar smakupplevelsen. I gråärtornas skal 

finns det som tidigare nämnt tanniner som bidrar till fyllighet men kan också bidra till beska 

och bitterhet (Börjesson, 2010; Smaka Sverige 2015c). Då Retrija gråärt som använts i 

studien räknas till en av de neutrala sorterna av gråärt (Smaka Sverige, 2015c) bör inte skalen 

bidragit med en beska. Däremot är det intressant hur mycket skalen egentligen bidrar till 

smakrikedomen i dessa biffar. Det är tanninerna i skalet som ger gråärtan sin nötighet 

(Börjesson, 2010). Tanniner är en antinutrient som hindrar upptaget av järn och kan som ovan 

nämnt ge en bitter smak till råvaran (Johansson, 2007; Jonsson et al., 2007). För att 
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oskadliggöra denna antinutrient skulle ärtorna behöva groddas innan beredning (Ibid.). Detta 

skulle inte bara öka näringsinnehållet utan också orsaka att skalen från ärtorna föll bort. Men 

om skalet och därmed nötigheten i gråärtan försvinna, skulle biffarna bedömas med lika höga 

värden av smakrikhet? Det är en tanke som bör tas med i vidare forskning. 

Resultatet motsäger delvis det Chefsteps (u.å.) beskriver om att biffar baserade på vegetabilier 

ska ha svårigheter att hålla samman. Förutom prototyp 2 och 4 från Set 2 som inte gick att 

använda för bedömning då de föll isär (Bild 1) var det nästan ingen av övriga prototyper som 

hade svårigheter att hålla ihop. Visserligen fick prototyp 2 och 4 i Set 1 behandlas försiktigare 

vid tillagning då de hade en tendens att falla isär. Det är möjligt att tro att det kan bero på 

baljväxters höga stärkelsehalt (Jonsson, et. al., 2007) och att receptet föreskriver tillsats av 

ytterligare stärkelse samt hela torkade bönor/ärtor vilket gör att blandningen helt enkelt blir 

för torr vilket i sin tur är en nackdel med det traditionella receptet vid användning av blandad 

textur.  

Resultatet av bedömningen av hårda och mjuka texturer är mångtydigt. I set 1 med svarta 

bönor väljer fler i panelen, ca 39 %, prototyper med blandad textur – Prototyp 2 och 6 – med 

den rätta kombinationen av hårda och mjuka texturer. Medan i set 2 med gråärtor bedömer 

fler i panelen, 50 % respektive 67 %, att prototyper med slät textur – prototyp 1 och 3 – som 

dem med rätt kombination av hårda och mjuka texturer. Ett resultat som kommer fram i båda 

seten är att prototyp 3 – med traditionellt bindemedel och slät textur – är den som flest tycker 

har den rätta texturkombinationen. Klosse et. al. (2004) beskriver kulinariska succéfaktorer 

som ett hjälpmedel för att förtydliga smaker. Vilket styrks av resultatet då prototyp 3 även får 

högst medelvärden i smakbedömningarna. Men på grund av att en prototyp med slät textur får 

så bra betyg i kombinationen av hårda och mjuka texturer betyder att det nödvändigtvis inte 

behöver blandas i torkade baljväxter för detta. Med tanke på att de prototyperna med 

traditionellt bindemedel och blandad textur – prototyp 2 och 4 – visade sig ha svårt att hålla 

ihop är det här en överraskande fördel till det traditionella receptet. En krispig yttextur verkar 

ha en inverkan på kombinationen av hårda och mjuka texturer då prototyp 3 även i 

egenskapen yttextur får ett högt medelvärde (Tabell 6). Det kan vara orsaken till att den 

upplevs ha en bra kombination av texturer fastän den är slät.  

Ur ett matlagningstekniskt perspektiv har båda recepten sina för- och nackdelar. En positiv 

egenskap för båda recepten är att tillagningstiden för huvudråvaran är minsta möjliga (Bilaga 

3) vilket gör att mängden förlorade näringsämnen hålls låg (McGee, 2004). Den största 

nackdelen med det moderna receptet är att det använder sig av transglutaminas vilket innebär 
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att produkten kommer att ha animaliska enzymer i sig (Äkta vara, 2010; Cooking Issues, u.å.) 

men är nödvändigt för att få den eftertraktade konsistensen som receptet ger. Den största 

nackdelen med att använda det traditionella receptet är att biffarna inte blir lika lätthanterliga 

vid stekning som biffar gjorda på det moderna receptet. Den lätta hanteringen vid tillagning 

och beredning är den stora fördelen med det traditionella receptet. Den extra tillsatta 

stärkelsen i det traditionella receptet är väldigt användbar för att få en krispig yttextur på 

biffarna vilket gör det till receptets styrka. 

 

Metod- och materialdiskussion 

Det finns få tecken på att detta resultat skulle vara missvisande då resultatet har en låg 

standardavvikelse där koefficienten är lägre än 1. Vilket är mycket bra med tanke på hur lite 

panelen har tränats. Däremot kan det tänkas ha något samband med storleken på panelen. Ett 

större antal paneldeltagare hade kunnat bidra till större spridning till resultatet. Men med 

tanke på att alla deltagare är studenter vid Restaurang- och hotellhögskolan som har tidigare 

utbildning av sensorisk bedömning skulle risken för större spridning vid större panel vara 

minimal.  

 

Att visa samma resultat i tabell samt i spindeldiagram kan tänkas vara onödigt. 

Uppsatsförfattaren gjorde detta val för att resultatet är lättare att visuellt ta till sig med 

spindeldiagrammet. I spindeldiagrammet där siffror är uteslutna är det lätt för läsaren att ta till 

sig att exempelvis prototyp 1 och 3 i set 2 har så pass mycket högre medelvärden på 

smakegenskaperna än resten av prototyperna som medverkar i studien (Figur 2 och 3).  Om 

inte spindeldiagrammen skulle tillgått det övergripliga skulle dessa inte varit med i resultatet 

då samma resultat icke behöver visas i olika tabeller och diagram.  

 

Som synes i Tabell 4 saknas två prototyper av biff på gråärtor. Anledningen till detta är att 

blandningen inte höll samman och kunde därför inte användas som biffar (Bild 1). Därför 

valde uppsatsförfattaren i samråd med handledare att ta bort dessa prototyper från 

bedömningen. Att prototyperna inte gick att använda sågs som ett resultat i sig då det uteslöt 

de prototyperna för att kunna användas i modern gastronomi. Däremot kanske det skulle 

kunnat undvikas om det hade utförts mer förarbete och laborationer innan bedömning. 

Uppsatsförfattaren anser dock att resultatet att prototyperna inte går att använda bekräftas av 
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det verkliga resultatet av bedömningen där prototyper med samma sammansättning men 

annan huvudråvara visserligen höll samman men hade tendenser till att falla isär. 

 

 

Bild 1. Prototyp 2 & 4 av gråärtor gav detta resultat och kunde inte användas i den sensoriska 

bedömningen. Prototyperna var identiska med enda skillnad att den ena hade tillsatt MSG. 

 

Valet att använda transglutaminas som bindemedel är kontroversiellt.  I molekylära 

gastronomin började det användas för att skapa nya, innovativa former på proteinrika 

livsmedel som exempelvis en kycklingfilé för att förhöja gästens upplevelse. Det är också 

bl.a. ett recept grundat i molekylär gastronomi som vissa av biffprototyperna är skapade på 

(Bilaga 3). Men på grund av att ämnet vanligen utvinns ur djurblod (Äkta vara, 2010; 

Cooking Issues, u.å.) är det ett tveksamt val att använda vid ett skapande av biffar baserade på 

vegetabilier. Då dessa biffar är tänkta att kunna användas som ett grönt protein-alternativ bör 

således detta animaliska enzym inte användas. Skulle studien göras om skulle detta 

bindemedel uteslutas och istället använda sig av den vegetabiliska versionen av enzymmedlet 

som utvinns ur stärkelse.  

I studien användes torkade gråärtor och färdigkokta svarta bönor. Detta kan ha haft påverkan 

på resultatet då baljväxterna har olika tillagningsmetoder. Medan gråärtorna är tillagade i 

osaltat vatten på en lägre vattentemperatur än kokpunkten för att undvika sönderkokning som 

McGee (2004) beskriver är det korrekta tillvägagångsättet har svarta bönorna med största 

sannolikhet tillagats på hög temperatur och med tillsatta smakförstärkare. Även om författaren 

till studien har tillsatt identiska mängder salt och MSG till biffsmetarna kan grundråvarorna 

varit olika mycket kryddade. Men på grund av att eventuella smaktillsatser till de svarta 
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bönorna under tillagning är till för att förstärka bönans grundsmak anser uppsatsförfattaren att 

detta inte skulle påverka smakupplevelsen av biffarna. Däremot kan texturen av prototyperna 

ha påverkats av detta.  

I det ursprungliga receptet från ChefSteps (u.å.) används ett Sousvide-vattenbad för att 

aktivera enzymämnet efter sättning i kylskåp i 24 timmar (Se bilaga 3).  Men då SousVide-

termostat inte fanns tillgänglig vid beredning av biffarna använde uppsatsförfattaren 

ångfunktionen i ugnen i köket. Uppsatsförfattaren resonerade att det viktiga var att 

tillagningstemperaturen var konstant med mindre fluktuation snarare än med en specifik 

metod. Ångfunktionen i en rationalugn är således ett bättre alternativ än att tillaga 

biffcylindern i kastrull på spishäll.  

 

Etisk reflektion av studiens genomförande 

Ett etiskt dilemma som dykt upp efter studiens utförande är att i informationsbladet som 

delades ut innan bedömning (Bilaga 2) samt i själva undersökningen i EyeQuestion står det att 

det är vegetariska biffar som använts i undersökningen. Detta är dock inte helt sant då 

transglutaminas som är bindemedlet i det moderna receptet vanligtvis utvinns ur djurblod 

(Äkta Vara, 2010; Cooking Issues, u.å.). Dock är inte uppsatsförfattaren säker på hur det 

transglutaminas som använts i studien har utvunnits. Det kan lika gärna ha utvunnits ur 

bakterier eller växter, men att presentera prototyperna som vegetariska var etiskt tveksamt. En 

etisk uppföljning kommer vara att kontakta de deltagande i panelen och informera om att det 

inte var vegetariska biffar utan att de förmodligen innehöll blodenzymer från djur.  

Uppsatsförfattaren har varit fullt transparant med sina avsikter med studien och dess 

användningsområden men det finns ändå aspekter som kan diskuteras ur ett etiskt perspektiv. 

All insamlad data är så pass anonymiserad att inte ens författaren vet vilken paneldeltagare 

som svarade vad. Dock har denne vetskap vilka som deltog i panelen vilket inte gör panelen 

helt anonymiserad. Uppsatsförfattaren har dock valt att inte sprida vidare informationen om 

deltagande i panelen vare sig till handledare eller andra personer. Det finns en risk att 

deltagarna själva sprider information om studien och de andra deltagande till en tredje part på 

grund av detta. Uppsatsförfattaren valde att inte specificera att de deltagande hade 

tystnadsplikt då studien inte behandlar känslig data eller information om de deltagande. 

Paneldeltagarna har i stort sett använts som anonymiserade, mänskliga mätinstrument. Dock 
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har de inte avhumaniserats och har fortfarande behandlats som individer vid träningstillfällen 

och bedömning och inte som mätinstrument.  

 

Slutsatser 

Resultatet visar att när det kommer till huvudråvara är gråärtan bättre än svarta bönor i en biff 

baserad på baljväxter när det kommer till smakrikedom. Biffar gjorde på gråärtor får 

signifikant högre betyg i testgruppen gällande smakintensitet, kryddighet och komplexitet än 

svarta bönor. Resultatet visar dessutom att det inte är det moderna receptet som ger det bästa 

resultatet i testgruppen ur en sensorisk aspekt utan det traditionella. Biffar med traditionellt 

recept visar högre nivåer av smakintensitet, kryddighet och komplexitet hos båda 

huvudråvarorna.  

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Resultatet från denna studie kommer att kunna användas som kunskapsbas vid vidare 

utveckling av biffar gjorda på gråärtor och annan produktutveckling med gråärtor som bas. 

Detta arbete är betydande för att utveckla den moderna gastronomin, främst i Sverige, för att 

det belyser att det finns ett användningsområde för en kulturväxt som har möjligheter att bli 

en Unique selling point då ursprung och miljötänk blir allt mer betydande aspekter för val av 

råvaror och produkter. Vidare forskning som rekommenderas är näringsvärde på gråärtor då 

denna information just nu inte finns tillgänglig samt hur mycket skalet på gråärtorna har 

betydelse för deras sensoriska egenskaper. Det bör också tas i åtanke att detta är enbart 

resultat från en testgrupp så vidare forskning bör också innefatta konsumenttester med 

preferenstest.  
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Informationsblad     Bilaga 2 

”Gråärtor - En oanvänd resurs i modern gastronomi” 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om det skulle vara möjligt att introducera gråärtor i 

modern gastronomi genom att använda dem som bas i vegetariska biffar. Undersökningen 

sker genom en sensorisk bedömning av ett antal prototyper av vegetariska biffar av gråärtor 

och svarta bönor samt en föregående sensorisk träning med den deltagande panelen.  

Panelen kommer att delta i två träningstillfällen på ca 1 timme styck under en och samma dag. 

Det första tillfället kommer vi diskutera egenskaper och hur man definierar dessa. 

Efterföljande träningstillfälle tränas panelen i att bedöma intensiteten av egenskaper hos ett 

antal exempelprov genom att göra en bedömning i dataprogrammet EyeQuestion. 

Bedömningen är en nerskalad version av den verkliga bedömningen.  Själva 

bedömningsdagen sker på en annan dag än träningstillfällena. Under bedömningsdagen blir 

paneldeltagarna placerade vid varsin dator i det sensoriska laboratoriet och blir därefter 

serverade ett antal prov som de ska bedöma i EyeQuestion.  

Deltagare i studien kommer att vara helt anonymiserade i resultatet, även för författaren. 

Deltagandet är frivilligt och panelmedlemmar har möjligheten att när som helst avbryta sin 

medverkan i studien.  

Bakgrunden till studien är intresset att försöka öka populariteten hos gråärtor hos svenska 

folket. Gråärt var en vanlig gröda i Sverige fram till 1900-talet. På grund av dessa unika 

sensoriska egenskaper är det en intressant baljväxt som förtjänar en plats i den moderna 

gastronomin. Studien genomförs och skrivs av Antonia Sjöström, avgångselev på Restaurang-

och hotellhögskolan i Grythyttan, tillhörande Örebro Universitet.  Projektet pågår under våren 

2016 och beräknas vara klart juni 2016.  

Tack för er medverkan!  
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Recept       Bilaga 3 

 

Recept från Chefsteps 

600g bönor/ärtor (kokta) 

175 g vatten 

75 g olivolja 

5 g salt 

1 g MSG 

50 g Activia BM 

 

1. Dela upp bönorna/ärtorna i två lika stora delar. 

2. På ett bleck klädd i bakplåtspapper sprids den ena halvan ut. Sedan torkas denna i ugn 

på 175°C i 30 minuter. Tas sedan ut för att svalna 

3. Den andra delen av bönorna/ärtorna läggs i en mellanstor skål tillsammans med vatten, 

olja, salt och MSG.  

4. Denna blandning mixas med hjälp av stavmixer till en smet med relativt låg viskositet. 

5. När blandningen är mixad helt slät tillsätts Activia BM. Detta mixas snabbt ner då det 

aktiveras väldigt snabbt. Det är viktigt att mixa detta genomgående för att fördela 

ämnet ordentligt. 

6. Efter mixningen vänds den torkade delen bönor/ärtor ner i smeten. Blanda ordentligt 

för att fördela de torkade bönorna i smeten. 

7. Forma smeten med hjälp av plastfolie till en cylinder där plastfolien fungerar som ett 

korvskinn.  

8. Efter inslagningen i plastfolie ska smeten vila. Lägg den i kyl i 24 h för att låta Activia 

BM sätta sig ordentligt. 

9. Efter 24h slutaktiveras cylindern genom att tillagas i ett sousvide-vattenbad på 65°C i 

1h.  

10. Skiva upp cylindern i önskad tjocklek och grilla eller stek dessa inför användning. Ska 

inte biffarna användas direkt kan de förvaras i kyl eller frys tills användning. Dock 

måste de ha gått igenom alla stadier för att de ska kunna förvaras till senare tillfälle.  

 

 



 
 

 

Recept forts.     Bilaga 3 

 

Recept med klassiskt tillvägagångsätt.  

300 g kokta bönor/ärtor 

25 g majsstärkelse 

20 g olivolja 

5 g salt 

 

 

1. Mixa de kokta bönorna/ärtorna mixas med hjälp av en stavmixer till det blir en relativt 

slät massa.  

2. Tillsätt olja och blanda runt med hjälp av en slickepott tills oljan är helt inkorporerad i 

smeten.  

3. Tillsätt de övriga ingredienserna och blanda noga.  

4. Rulla in massan i plastfolie till en form av en cylinder och låt denna vila minst 24h i 

kyl innan tillredning.  

5. Skiva upp cylindern i önskad tjocklek och stek dessa i olja på medelhög värme ca 2-3 

minuter på varje sida.  


