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Sammanfattning 

Att som konditor förstå de essentiella delarna vid framställning av chokladganache samt hur de 

olika tillagningsmetoderna påverkar ganachen, ligger till grund för att utveckla yrkeskunskapen. 

Reflektionerna från det utförda hantverksmomentet ligger sedan till grund för att utveckla den 

praktiska kunskapen så att produkten når nya dimensioner.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur temperering som tillagningsmetod påverkar 

ganachens sensoriska egenskaper.   

För att besvara studiens syfte användes triangulering. Studien bygger på en förstudie där 

resultatet var ett grundrecept på chokladganache, efter utvärdering beslutades det att Valrhonas 

recept ansågs som det mest optimala. Därefter utvecklades studien genom att i laborationer 

undersöka hur olika tillagningsmetoder påverkar den färdiga ganachens sensoriska egenskaper. 

Tre tillagningsmetoder varierades vilka var: att inte temperera, endast temperera chokladen samt 

att temperera hela ganachen. För att samla in resultatet från laborationerna utfördes direkt och 

indirekt observation. För att studien skulle bli vetenskapligt förankrad utfördes en litteraturstudie 

innan laborationerna genomfördes. 

Slutsatsen är att temperering efter skapad emulsion har en positiv påverkan på den färdiga 

ganachens sensoriska egenskaper. 

Nyckelord: Choklad, Kristallisering, Sensoriska egenskaper, Praktisk kunskap
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Förord  

Den här kandidatuppsatsen har skrivits inom programmet Kulinarisk kock och måltidskreatör 

som ges på Restaurang- och hotellhögskolan vid Campus Grythyttan, Örebro universitet. I detta 

kandidatprogram lär sig studenterna att utveckla hantverket med dess praktiska kunskap varvat 

med teoretisk kunskap. Utbildningen förenar vetenskapens varför med hantverkskunskapens hur 

vilket ligger till grund för att utveckla yrkesskickligheten inom restaurangbranschen.   

Uppsatsen är skriven i samarbete med Werners Gourmetservice och undersöker hur temperering 

som tillagningsmetod påverkar ganachens sensoriska egenskaper. Vi vill rikta ett stort tack till 

Werners Gourmetservice som gjorde genomförandet av denna studie möjlig, en fantastisk 

studieresa samt all choklad till undersökningen. Ett speciellt tack riktas till Johan Sterner och 

Stefan Carlsson för ert engagemang och stora intresse i att fortsätta samarbetet med studenter från 

Grythyttan. Vi vill även rikta ett speciellt tack till Jesper Johansson för det stora engagemanget 

och hans stora yrkeskompetens som bidragit med kunskap och reflektioner inom ämnet. Vi vill 

även tacka vår handledare Stefan Wennström samt handledargrupp för utformningen samt 

struktureringen av arbetet.   

  

  

  

Tack!  

Grythyttan, 2016-06-08 

Felicia Hukkanen  

Fredrika Åström  
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Introduktion  

Choklad är en produkt som följer med oss människor genom alla steg i livet från 

chokladkalendern vid jul som barn till Aladdinasken på ålderdomshemmet. Choklad är en 

produkt som särskiljer sig från många andra genom den komplexa sammansättningen av 

kakaopartiklar, kakaosmör, socker och stabiliseringsmedel, vilket tillsammans bildar en råvara 

som har en central roll i restaurangköket. Dess smak och textur gör att den går att bearbeta på 

många olika sätt och i denna studie tar sig chokladen uttryck genom ganache. Ganache är en 

blandning av choklad, socker, vätska och eventuell smaksättning som genom friktion och värme 

skapar en emulsion. Chokladganache används som fyllning i praliner eller toppning på bakverk 

men utgör även grunden i många desserter. Att som konditor studera sitt egna handlag vid 

utförandet av ett hanverksmoment bidrar till att reflektioner sedan kan göras. Det reflekterande 

hantverksmomentet ligger sedan till grund för att utveckla den praktiska kunskapen så att 

produkten når nya dimensioner.  

Denna studie bygger på inspirationen och nyfikenheten som väckts under kursen Kreativ patisseri 

och dessert vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Reflektioner 

uppstod när vi insåg att slutresultatet skiljde sig väldigt mycket beroende på vilken 

tillagningsmetod av ganache som används. Vad händer om man applicerar temperering som 

tillagningsmetod på ganache?  

 

  

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap  

Ämnet Måltidskunskap har fått sin definition som kunskap istället för vetenskap då ämnet lägger 

stor vikt på hantverket och dess praktiska kunskap varvat med teori (Gustafsson, 2004). 

Måltidskunskap och värdskap förenar vetenskapens varför med hantverkskunskapens hur.  

Five aspect meal model (FAMM) ligger till grund för utbilningen Måltidskunskap och värdskap, 

vid Örebro universitet (Gustafsson, 2004). FAMM används som ett ramverk för att skapa en 

helhetsupplevelse av måltiden (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Denna 

uppsats syftar åt produkten vilket är en av de fem aspekterna inom FAMM, den innefattar all typ 

av mat och dryck. Det som undersökts i uppsatsen är hur temperering som tillagningsmetod av 

chokladganache påverkar slutproduktens sensoriska egenskaper.  
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Gustafsson (2004) beskriver vikten av att kunna bedöma kvaliteten i produkten, detta kräver 

ibland en gränsöverskridande kunskapssökning för att kunna bedöma helheten av måltiden. För 

att hantverkaren skall kunna vara delaktig i hela processen krävs flera kunskapsformer bakom 

måltiden (Ibid.). Vid färdig produkt krävs reflektion och jämförelse för att sedan utföra 

hantverket igen, på det sättet leder både den praktiska och teoretiska kunskapen fram till ny 

kunskap (Gustavsson, 2004). Detta implementeras i denna studie om chokladganache då teoretisk 

kunskap från vetenskaplig litteratur ligger till grund för hantverket och den färdiga produktens 

resultat.  

 

  

Teoretisk bakgrund   

Nedan redogörs delarna praktisk kunskap, chokladganache och temperering vilket ligger till 

grund för studiens teoretiska bakgrund.   

   

Praktisk kunskap   

Gustavsson (2002) beskriver att kunskap inte bara sitter i huvudet utan likväl finns i människans 

kropp och traditioner. Kunskapen är förenad med människans kropp eftersom de organen 

människan får kunskap från är en del av kroppen (Ibid.). Kunskap bygger på att tolka, förstå och 

reflektera över någonting (Ibid.). Praktisk kunskap har fokus på skapandet och innefattar den 

tysta kunskap som uppstår när ett hantverk eller ett praktiskt moment utförs (Gustavsson, 2002). 

Bohlin (2009) liknar praktisk kunskap som en färdighetskunskap, förmågan att veta hur 

någonting utförs. Gustavsson (2004) menar att alla kunskapsformer har en viss del kunskap som 

inte går att uttrycka genom ord vilket istället definieras som tyst kunskap. För att en 

kunskapsförflyttning ska kunna äga rum från den tysta kunskapen till praktiskt kunnande krävs 

det en reflektion om varför vissa praktiska moment utförs (Ibid.). Jönsson (2012) förklarar att 

kockarnas hantverk når nya dimensioner då reflektioner sker utifrån det utförda 

hantverksmomentet. Att förstå vad vi gör och varför ligger till grund för kopplingen mellan den 

praktiska och teoretiska kunskapen (Gustavsson, 2004). Teoretisk kunskap spelar en central roll i 

praktisk kunskap, likväl som praktisk kunskap spelar en central roll för den teoretiska kunskapen 

(Bohlin, 2009).   
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En tidigare kandidatuppsats i Måltidskunskap och värdskap undersökte hur olika handlag 

påverkar volymen hos en mörk chokladmousse (Karlsson & Samuelsson, 2014). Studien 

genomfördes via laborationer där handlaget observerades vid utförandet av varje 

hantverksmoment i tillagningsprocessen av chokladmousse (Ibid.). Studien visar att val av metod 

och handlag påverkar varandra i hur en chokladmousse ska blandas (Ibid.). Även för 

chokladmoussens volym, textur och tillagningstid spelar hantverket en avgörande roll för 

slutresultatet (Karlsson & Samuelsson, 2014). Studien syftar till att sätta ord på den tysta 

kunskapen som uppstår i handlaget vid blandningen av chokladmousse vilket bygger på tolkning, 

reflektion och utvärdering (Ibid.).   

   

Chokladganachens beståndsdelar 

Chokladganache består av tre delar vilka är choklad, socker och vätska, utöver dessa kan 

eventuell smaksättning förekomma (Morato, 2010). Vilken typ av choklad, socker och vätska 

som används varierar beroende på recept (Ibid.).   

 

Choklad  

Choklad är en komplex sammansättning av kakaopartiklar, kakaosmör, socker och vätska 

(McGee, 2004). Choklad tillverkas genom elva steg, vilka är; skörd, fermentering, torkning, 

rensning, rostning, skalning, blandning, förmalning, conchning, temperering och gjutning 

(Valrhona, 2016). Beroende på vilken karaktär producenten vill att chokladen ska ha ser 

produktionen olika ut (Berthas, 2008). De steg i produktionsprocessen som främst ger chokladen 

sin karaktär och typiska smak är fermentering, rostning och blandning (Valrhona, 2016). 

Karaktären på chokladen indikerar även vilken sorts bönor som använts samt var dessa är odlade 

(Khodorowsky & de Loisy, 2005).  

 

Socker    

De vanligaste sockerprodukterna som används vid tillagning av ganache är glukos, strösocker, 

invertsocker eller honung (Morato, 2010). Enligt Valrhona (2016) är den optimala 

sockerprodukten invertsocker. Invertsocker är en flytande sockersammansättning av glukos och 

fruktos (Nationalencyklopedin, 2016). Invertsocker bildas genom spjälkning av sackaros i en 

svagt sur lösning med hjälp av jonbrytare eller enzymer (Ibid.). Glykos och fruktos är sötare än 

rörsocker vilket gör att mängden invertsocker som behövs i ett recept är betydligt mindre i 



9 
 

jämförelse med om man använder rörsocker (Nationalencyklopedin, 2016). Invertsocker 

förhindrar kristalliseringen av sockerkristaller (Ibid.).   

 

Vätska 

Den vanligast förekommande vätskan som används vid tillagning av ganache är grädde på 35 

eller 40 %, det finns även recept där grädde kombineras med mjölk (Morato, 2010). Grädden med 

35 % fetthalt är UHT behandlad vilket betyder att den har behandlats under ultrahög temperatur, 

detta medför att grädde får en längre hållbarhetstid (Arla Foods, 2016). Den har även tillsatt 

stabiliseringsmedel vilket gör den speciellt anpassad för desserter (Johansson, 2015, muntlig 

uppgift).   

 

Chokladganache 

Chokladganache kan förklaras som en stabil blandning av kakaosmör, socker, kakaopartiklar och 

vätska (McGee, 2004). McGee (2004) beskriver ganache som en komplex kombination av 

fenomenen emulsion och suspension. Suspension är när de fasta molekylerna i chokladen blir 

jämt utfördelade i vätskan, vilket gör att när kakaopartiklarna kommer i kontakt med den varma 

vätskan absorberas vätskan upp och kakaopartiklarna sväller (McGee, 2004). De uppsvällda 

kakaopartiklarna trycker ihop strukturen av kakaosmörmolekylerna, detta leder till att de binds 

upp med varandra istället för med vätska, vilket kan göra emulsionen instabil (Ibid.). Om 

kakaopartiklarna absorberat upp mycket av vätskan finns det endast lite vätska kvar för 

kakaosmöret att emulgera med vilket påverkar stabiliteten i emulsionen (Johansson, 2015, 

muntlig uppgift). Morato (2010) beskriver ganache som en stabil emulsion av feta ingredienser i 

vatten. Förutsättningarna för att skapa en stabil choklademulsion bygger på rätt förhållanden 

mellan kakaosmör, socker, kakaopartiklar och vätska (McGee, 2004). Morato (2010) förklarar 

vidare att det är viktigt att skapa en hög friktion mellan vätskan och emulgeringsmedlet med en 

stavmixer utan att få in luft samtidigt som temperaturen kontrolleras, chokladen får aldrig gå 

under 35°C. Detta är på grund av att kakaosmöret börjar kristalliseras vid 35°C och chokladen 

går från flytande till fast form (McGee, 2004). 

Johansson (2015, muntlig uppgift) förklarar att en emulsion kan mätas genom viskositet, desto 

stabilare en emulsion är desto högre viskositet. I en stabil emulsion har all vätska emulgerat med 

kakaosmöret i chokladen vilket betyder att en del av vätskan gått från fritt till bundet (Ibid.). 

McGee (2004)  förklarar även att förhållandet mellan chokladens kakaosmör, kakaopartiklar och 
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fetthalten på vätskan påverkar emulsionens viskositet och textur (McGee, 2004). Texturen på den 

färdiga ganachen varierar beroende på hur många delar choklad respektive vätska emulsionen 

består av (Ibid.). Enligt McGee (2004) ska en ganache med mjuk textur innehålla lika delar 

choklad och grädde, medan en ganache med hård textur ska innehålla två delar choklad och en 

del grädde. Fördelen med den hårda ganachen är att den är mer formbar än den mjuka (Ibid.). Det 

beror på att ganachen består av mer kakaopartiklar och kakaosmör än mjölkfett och socker 

(McGee, 2004). Morato (2010) påpekar även att kristalliseringen av kakaosmöret påverkar 

texturen. Vid en lyckad kristallisering kristalliseras kakaosmöret i stabila fettkedjor (Se figur 1), 

vilket påverkar hur den upplevs, den smälter lättare i munnen och får en lenare och krämigare 

textur (Ibid.). Kristallisering av kakaosmörets fettkedjor sker mellan temperaturerna 33,8-26ºC 

(Blumenthal, 2009), vilket är processen när kakaosmöret stelnar i stabila fettkedjor (McGee, 

2004). 

 

  

  

Figur 1. Kristalliseringen av kakaosmörets fettkedjor i choklad, går från ostabila till stabila.   

 

Morato (2010) beskriver att de aspekter som påverkar uppfattningen av ganache är textur, smak, 

utseende och förvaring. Textur är det första som påverkar hur ganachen upplevs i munnen vilket 

bygger på chokladens struktur och dess fysikaliska egenskaper (Morato, 2010). Ganachens textur 

påverkas främst av ingredienserna men även kristalliseringen av kakaosmöret och 

serveringstemperaturen har en betydande roll för hur ganachen upplevs (Ibid.). Morato (2010) 

beskriver att den optimala serveringstemperaturen för ganache är 18-20C. Vidare förklarar 

Morato (2010) att smak och utseende samspelar med ganachens textur när det kommer till hur 

den upplevs. Eftersom de sensoriska verktygen som finns i munnen och näsan är fysiskt 

sammankopplade är det svårt att skilja på grundsmakerna som känns med tungan och de 

aromerna som känns genom näsan (Morato, 2010), därför innefattar det som benämns som smak i 

denna uppsats både grundsmaker och aromer. Utseendet påverkar den visuella upplevelsen av hur 
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vi människor uppfattar ganachen (Ibid.). Något som kan påverka ganachens utseende är om 

blomning uppstår (Ibid.). Blomning uppstår om ganachen förvaras för varmt då kakaosmöret i 

ganachen omkristalliseras (Beckett, 2000). Om blomning har uppstått märks det då fettet har 

separerat från chokladen och lagt sig på ytan, vilket visar sig genom att det bildas små vita och 

blomliknande märken på chokladens yta (Wennström, 2015, muntlig uppgift). Vidare förklarar 

Morato (2015) att förvaringen även är extremt viktigt då det avgör hur ganachen kristalliserar och 

hur lång hållbarhet den får. Den optimala temperaturen att förvara ganache är mellan 15-18ºC 

(McGee, 2004). Viktigt att beakta är att olika typer av ganache kräver olika typer av hantering 

(Ibid.). För att hanteringen av ganachen inte ska ha en negativ påverkan är det viktigt att ta 

hänsyn till de mikrobiologiska förhållanden som finns både i chokladen och dess omgivning 

(Morato, 2010). Hållbarhet på en ganache kan vara upp mot 40-60 dagar om förvaringen sker 

under optimala förhållanden (Ibid.). De aspekterna som främst påverkar hållbarheten är hygien, 

temperatur, pH-värde och vattenaktivitet (Morato, 2010). 

Morato (2010) beskriver att pH-värdet på en ganache bör ligga under fem för att ganachen ska ha 

en bra hållbarhet. Desto lägre pH-värde desto längre hållbarhet, viktigt att komma ihåg är att inte 

äventyra smaken då ett mycket lågt pH-värde i ganachen kan göra att den upplevs för sur 

(Morato, 2010). Vattenaktiviteten i en ganache har stor betydelse för dess hållbarhet då den mäter 

det fria vattnet som finns tillgängligt för tillväxt av oönskade mikroorganismer (Ibid.). Morato 

(2010) beskriver att den optimala vattenaktiviteten i en ganache är 0,85. 

 

Temperering 

Att temperera choklad innebär att fixera kakaosmöret i ett stabilt nätverk (McGee, 2004). Att 

bearbeta chokladen i flera temperaturintervaller leder till att kakaosmöret i chokladen 

kristalliseras jämnt i stabila fettkedjor (Ibid.). McGee (2004) förklarar tempereringsprocessen 

genom tre viktiga steg (Se figur 2). Först sker en upphettning av chokladen så att alla 

fettmolekyler i kakaosmöret smälter (Ibid.). Två tredjedelar av den smälta chokladen kyls 

därefter ner med följden att kakaosmöret bildar stabila fettkedjor (Ibid.). Den nerkylda chokladen 

blandas sedan med den upphettade chokladen (McGee, 2004), de stabila fettkedjorna reagerar då 

med den varma chokladen och en kedjereaktion uppstår (Greweling, 2007, mars). 

Kedjereaktionen av de stabila fettkedjorna sprider sig och på detta vis sker en jämn och korrekt 

kristallisering i hela chokladen (Ibid.). Temperaturintervallerna vid temperering varierar beroende 

på chokladens sammansättning av kakaosmör och mjölkfett (McGee, 2004). 
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Figur 2. Kristalliseringsstadier av kakaosmörets fettkedjor vid temperering av mörk choklad. 

 

En korrekt temperering av kakaosmöret påverkar chokladens textur och utseende då det bidrar till 

att chokladen blir glansigare, smälter jämnare i munnen och knäpper när den bryts (McGee, 

2004). Beckett (2000) menar att vid en lyckad temperering ska chokladen smälta först i munnen 

och inte vid rumstemperatur. En stabil kristallisering förhindrar att chokladen smälter mellan 15-

28 grader då den får en smältpunkt först vid 32-34 (McGee, 2004).  

Temperering av choklad kan ske genom tablering eller i en bunke där temperaturintervallerna 

följs genom att tillsätta en viss andel osmält choklad i den smälta chokladen (McGee, 2004). 

Tablering innebär att temperaturintervallerna följs genom att använda en marmorplattans svala 

yta för att sänka temperaturen på den smälta chokladen (McGee, 2004). Detta sker genom att 

chokladen bearbetas med svepande rörelser över marmorplattan (Ibid.). 

A. Samuelsson (personlig kommunikation, 5 april 2016) förklarar att temperering kan appliceras 

på ganache för att få en jämnare kristallisering av kakaosmöret i chokladen. Genom att temperera 

ganachen upplevs den krämigare och smälter jämnare i munnen än vid en otempererad ganache, 

vilket beror på att kakaosmöret fixerats i stabila fettkedjor (Ibid.). Vidare hänvisar A. Samuelsson 

(personlig kommunikation, 5 april 2016) till att metoden för att tempera ganache går genom två 

steg. Först skapas emulsionen vilket ska ha en temperatur på 35-40ºC för att sedan sänka 

temperaturen genom tablering till 26ºC (Ibid.). En liknande studie vid Culinary institute of 

America har gjorts där de testade att temperera chokladen innan den applicerades i ganachen 
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(Greweling, 2007, mars). Studien visade att den ganache med tempererad choklad blev 

krämigare, lenare och ingen blomning uppstod (Ibid.).   

   

Tillverkning av chokladganache   

Enligt Morato (2010) finns det två sätt att tillverka chokladganache på. Metod ett innebär att 

vätskan kokas upp med sockret innan den tillsätts i den smälta chokladen för att sedan skapa en 

emulsion (Ibid.). När emulsionen är skapad ska temperaturen på ganachen vara mellan 55-65ºC 

(Ibid.). Ganachen ska sedan svalna tills den har fått en temperatur mellan 35-28ºC innan den 

placeras i formen (Ibid.). Temperaturintervallerna är viktiga för att starta kristalliseringen av 

kakaosmöret (McGee, 2004). Ganachen ska sedan vila i rumstemperatur i 12-24 timmar för att 

kakaosmöret ska kristalliseras korrekt innan den används (Ibid.). I metod två blandas vätskan och 

sockret när temperaturen är mellan 25-30ºC med den smälta chokladen som har en temperatur 

mellan 35-40ºC (Morato, 2010). Efter att emulsionen skapats ska sluttemperaturen vara mellan 

35-40ºC (Ibid.). Även denna metod innefattar en vilotid på 12-24 timmar (Ibid.).   

I ett videoklipp från Valrhona (2015) demonstrerar konditor Philippe Givre hur en ganache 

skapas för att få den optimala emulsionen. Först ska sockret och grädden kokas upp för att 

sockret ska lösa sig (Ibid.). Vätskan tillsätts sedan i intervaller för att till slut skapa en emulsion 

med hjälp av en stavmixer (Ibid.). Temperaturen på emulsionen ska vara mellan 35-40ºC. Enligt 

Valrhona (2015) ska ganachen vila i 48 timmar för att kakaosmöret ska kristalliseras.   

Greweling (2007, mars) menar att den optimala metoden vid tillagning av ganache är att först 

temperera chokladen till en temperatur på 30ºC, sedan tillsätta vätskan med en temperatur på 

40ºC för att med hjälp av friktion skapa en emulsion. Ganachen ska sedan vila över natt i 

rumstemperatur för att kakaosmöret ska kristallisera (Ibid.). Det här resultatet är framtaget ur en 

studie som utförts på Culinary institute of America, där fyra olika tillagningsmetoder på ganache 

testats och utvärderats av en sensorisk panel (Ibid.). Resultatet påvisar att den ganache där 

tempererad choklad används leder till att ganachen får en len, krämig och fin textur, detta för att 

tempereringen bidrar till att kakaosmöret i ganachen kristalliseras jämnare och fettkedjorna blir 

stabilare (Greweling, 2007, mars).   
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Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur temperering som tillagningsmetod påverkar 

ganachens sensoriska egenskaper. Hur skiljer sig resultatet mellan otempererad ganache, 

temperering av endast choklad innan skapad emulsion samt temperering efter skapad emulsion?  

  

  

Material och metod  

Denna studie har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik vilket enligt Bryman 

(2011) är en undersökning vars teoretiska bakgrund ligger till grund för studiens praktiska 

forskningsresultat. Studiens data är insamlad från flera metoder vilket Bryman (2011) beskriver 

som triangulering. Genom att använda sig av flera metoder får resultatet större relevans och 

validitet (Ibid.). Först utfördes en litteratur- och databassökning vars teori berörde områdena 

praktisk kunskap, choklad, temperering och chokladganache. De dokument som var relevanta för 

studiens syfte samlades sedan in för att få en så komplett bild som möjligt (Patel & Davidsson, 

2011). Från litteraturstudien formades frågeställningar relevanta för studiens syfte. Utifrån detta 

utfördes en förstudie för att ta fram ett optimalt grundrecept på chokladganache. Baserat på 

grundreceptet utfördes en laboration där vilotiden för ganachen testades. När grundreceptet var 

framtaget utfördes två laborationer med tre olika metoder att framställa chokladganache på. De 

olika ganacherna utvärderades sedan utefter deras sensoriska egenskaper för att påvisa 

skillnaderna mellan ganacherna.  

 Metoden som användes vid laborationerna utvecklades utifrån “Creative design” vilket syftar till 

att testa olika recept på samma produkt för att sedan med hjälp av en sensorisk analys fastställa 

vilket av recepten som var mest passande för produktens användningsområde (Naes & Eikrem 

Nyvold, 2003). Creative design är en metod som bygger på erfarenheter från tidigare fungerande 

laborationer med stor vikt på kunskapen om mat och kreativitet (Ibid.). Metoden visar ett sätt att 

tänka utifrån laborationernas syfte där olika kompetenser kombineras för att komma fram till det 

ultimata resultatet. Creative design metoden syftar i sin helhet till att genom kombinationen av 

kreativitet, den redan fastställda forskningen och olika kompetenser arbeta fram den perfekta 

produkten (Ibid.). 

Tidigare praktisk kunskap från kandidatprogrammet Måltidskunskap och värdskap - kulinarisk 

kock och måltidskreatör låg till grund för de praktiska laborationerna i denna studie. Innan 
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studien påbörjades fanns det ett utvecklat hantverk hos båda uppsatsförfattarna för att bristen i 

handlaget inte skulle påverka resultatet.  

 

Litteratur och databasinsamling  

Den teoretiska bakgrunden i denna studie grundar sig på artiklar, litteratur och kokböcker. 

Artiklarna som användes söktes upp på databaserna Food Science and Technology Abstracts 

(FSTA) och sökmotorn Google Scholar. Artiklarna som var relevanta för studiens syfte noterades 

i en sökmatris (Se bilaga 2). Artiklar och litteratur därutöver hittades via rekommendationer från 

medstudenter, tidigare kandidatuppsatser eller via referenser från lästa artiklar. Då ämnet 

chokladganache är relativt outforskat och tidigare studier inom ämnet nästan är obefintliga är 

majoriteten av informationen i bakgrunden från kurslitteratur och kokböcker från Restaurang- 

och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Den kunskap som inte finns dokumenterad i 

varken artiklar eller litteratur är hämtad från A. Samuelsson (personlig kommunikation, 5 april 

2016) Alumn vid Kulinarisk kock och måltidskreatörprogrammet i Grythyttan vid Örebro 

universitet. Den odokumenterade kunskapen syftar åt den praktiska kunskap hon arbetar med vid 

temperering av chokladganache på Ecpace Sucré, vilket är en patisserieskola i Barcelona.  

  

Material  

Chokladen som har används i den här studien är Acaoba 60 % Couverture, Mariage De Grands 

Crus från Valrhona. Det är en rättvisemärkt, ekologisk choklad gjord på kakaobönor från Peru 

och Dominikanska republiken (Werner Gourmetservice, 2016). Mariage De Grands Crus 

indikerar att chokladen är av högsta kvalitet med utvecklade och unika smaker (Valrhona, 2016). 

Couverture betyder att det är en högkvalitativ choklad med högre procentsats kakaosmör (Ibid.). 

Det extra kakaosmöret ger vid temperering chokladen mer glans och ett bättre knäck när man 

bryter den (McGee, 2004).  

Grädden som används till laborationerna i denna studie är red label grädde från Arla med 35 % 

fetthalt (Arla Foods, 2016). Invertsockret som används är från Sosa och är en sammansättning av 

fruktos, glukos och vatten. Samsung Galaxy S6 användes för att dokumentera laborationerna och 

resultatet genom dess videoinspelning och kamerafunktion.  

 

 

 



16 
 

Tabell 1. Utensilier från laborationerna  

Utensilier vid laborationerna  

● Bunke 2,9 liter  

● Slickepott  

● Våg, L. Tellier modell: N3693  

● Mikrovågsugn   

● Termometer, Armatherm GTH 

1160 

● Stavmixer, Kisag AB, typ 

3220  

● Formar 20 x 20 cm  

● Plåt  

● Silipatmatta  

  

 

 

Förstudie  

Nyfikenhet och intresse för ämnet till denna studie väcktes i kursen Kreativ patisserie och dessert, 

kursen ges återkommande vid Campus Grythyttan, Örebro universitet. Reflektioner uppstod när 

det visade sig att slutresultatet skiljde sig från varandra beroende på vilken tillagningsmetod av 

ganache som användes. De smälte olika jämnt i munnen och varierade i krämighet. I förstudien 

undersöktes därför tre olika recept på chokladganache vilka var från Valrhona (Bau, 2010), 

Morato (Morato, 2010) och Greweling (Greweling, 2007). Detta för att ta fram ett grundrecept 

för att olika sammansättningar i recepten inte skulle påverka den sensoriska upplevelsen av 

ganachen när den bedömdes (Se tabell 2)  
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Tabell 2. Mängd av ingrediens i procentsats  

  Choklad mängd, %  Typ av socker + mängd %  Typ av grädde + mängd %  

Morato  57  Glykos, 4  Grädde (fetthalt 35 %),  39  

Valrhona  56   Invertsocker, 7  Grädde (fetthalt 35 %), 37  

Greweling  67  Glykos, 7  Grädde (fetthalt 40 %), 26  

  

De tre ganacherna blandades för att sedan vila i 24 timmar innan uppsatsförfattarna utförde en 

sensorisk bedömning. Skillnaderna identifierades genom gastronomiska variabler vilka låg till 

grund för bedömningen av ganacherna genom hela studien. Den sensoriska analysen innefattade 

smak, textur, utseende, munkänsla och viskositet. Resultaten av de tre recepten ställdes sedan mot 

varandra, då skillnader och specifika egenskaper identifierades. Uppsatsförfattarna beslutade efter 

sensorisk utvärdering att Valrhonas recept var mest passande för studiens syfte, då den i textur 

och munkänsla upplevdes len, krämigast och mest homogen.  

För att skapa en och samma utgångspunkt vid de kommande laborationerna undersöktes vilotiden 

för ganachen, vilket syftar åt den tid det tar för kakaopartiklarna att absorbera vätskan och 

kakaosmöret att kristallisera sig. Utifrån Valrhonas recept testades vilotiderna 12, 24 och 48 

timmar för att se när ganachens texturförändring hade stannat av. Testet visade att det var 

skillnad mellan 24 och 48 timmar vilket indikerar att det fortfarande sker en förändring i 

ganachen efter 24 timmar. Testet när ganachen fått vilat i 48 timmar var hårdare i texturen och 

smälte jämnare i munnen, därför implementerades en vilotid på 48 timmar i de verkliga 

laborationerna. 

  

Laborationer  

Varje laborations skrevs en laborationsrapport vilket innehöll arbetsgång, upptäckter och resultat, 

vilket fungerade som ett verktyg för att samla in information genom (Patel & Davidsson, 2011). 

För att stärka resultatet och informationen dokumenterades laborationerna även med 

videoinspelningar och fotografier (Bryman, 2011) som påvisade upptäckterna som gjorts under 

laborationerna, detta för att kunna dra en koppling mellan den information som tidigare samlats 

in. Laborationerna utgick från Valrhonas grundrecept där tre tillagningsmetoder testades under 
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två laborationstillfällen. Vid utförandet av laborationerna användes samma utensilier och redskap 

för att skapa validitet mellan metoderna. Ingredienserna vägdes upp på en våg av märket L. 

Tellier modell: N3693 innan laborationerna och en plastbunke med volymen 2,9 liter användes 

för att blanda ganachen, övriga utensilier redovisas i Tabell 1. Temperaturerna under 

laborationerna mättes med en digital termometer från märket armatherm modell GTH 1160. 

Tillagningsmetoderna som undersöktes i studien var otempererad ganache, temperering av endast 

chokladen innan skapad emulsion och temperering efter skapad emulsion. Dessa tre metoder 

benämns nedan som metod A, B och C, laborationerna genomfördes i Metodköket i Måltidens 

hus i Grythyttan 3-7 maj, 2016.  

  

Metod A  

Chokladen smältes i mikrovågsugn till en temperatur mellan 35-40°C, grädde och invertsocker 

värmdes till en temperatur på drygt 40°C, grädden tillsattes sedan över chokladen i fyra 

omgångar. Vid de tre första omgångarna användes en slickepott för att skapa emulsionen. För att 

blanda grädden och chokladen användes små och stora cirkelformade rörelser. När sista 

omgången grädde tillsattes över chokladen användes en stavmixer för att skapa en glansig och 

stabil emulsion. Den färdiga ganachen hade en temperatur mellan 35-40°C.  

  

Metod B  

Chokladen smältes i mikrovågsugn till en temperatur på 54°C, samtidigt värmdes grädden och 

invertsockret upp till en temperatur på 50°C. Två tredjedelar av chokladen hälldes sedan ut på en 

marmorbänk och kyldes med hjälp av svepande rörelser ner till en temperatur på 28°C. Den 

tempererade chokladen blandades sedan med den resterande tredjedelen av choklad för att uppnå 

en temperatur på 30°C. När grädden hade sjunkit till 40°C blandades den ner i chokladen i fyra 

omgångar. Under de tre första omgångerna blandades chokladen och grädden med hjälp av 

cirkelformade rörelser. Slickepotten hade under hela blandningen kontakt med botten eller kanten 

på bunken, detta för att minska risken att få in luft i emulsionen. När sista delen grädde tillsattes 

användes stavmixer för att med hjälp av hög friktion skapa en homogen, glansig och stabil 

ganache. För att inte få in luft i ganachen lyftes aldrig stavmixern ovanför ytan och bunken 

vinklades. Slickepotten hjälpte till att skrapa ner eventuell emulsion från bunkens kanter. Den 

färdiga emulsionen hade en temperatur på 33°C.  
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Metod C  

Chokladen smältes i mikrovågsugn till en temperatur mellan 35-40°C, grädde och invertsocker 

värmdes tillsammans till en temperatur på drygt 40°C, sedan tillsattes det över chokladen i fyra 

omgångar. Vid de tre första omgångarna användes en slickepott för att skapa emulsionen. Små 

cirkelformade rörelser användes i mitten av bunken där sedan stora cirkelformade rörelser 

användes för att ta bort eventuell ganache från bunkens kanter. När sista omgången grädde slogs 

över chokladen användes en stavmixer för att skapa en glansig och stabil emulsion. Den färdiga 

ganachen hade en temperatur mellan 35-40°C. När emulsionen var skapad tempererades hela 

ganachen genom tablering tills en temperatur på 26°C uppnåtts, detta genom svepande rörelser 

över en marmorbänk med spatel och palett.  

  

Tillvägagångssätt vid tillagning av ganache  

Tiden från att första delen grädde blandades med den smälta chokladen tills att den färdiga 

ganachen placerades i formen varierades mellan två till fyra minuter beroende på vilken 

tillagningsmetod som användes. Vid färdig ganache mättes pH-värdet med en pH-mätare från 

märket Milwaukee för att se hur hög syra ganachen hade. Innan den färdiga ganachen placerades 

i en form utfördes ett viskositetstest vilket redogörs i ett stycke nedan. Formen hade måtten 

10x10cm och var placerad på en gastroplåt med silipatmatta. En vinkelpalett användes för att få 

ut ganachen jämnt i formen för att kunna påvisa eventuella skillnader mellan ganacherna. 

Ganachen kristalliserade sedan i 48 timmar i ett förvaringsskåp med en konstant temperatur på 

18°C innan en sensorisk bedömning utfördes. Dessa metoder replikerades sedan i laboration två 

för att styrka resultatet.   

  

Gastronomiska variabler   

Ganachen vilade i 48 timmar innan en sensorisk bedömning utfördes utifrån gastronomiska 

variabler. De implementerades i utbildningen Kulinarisk kock och måltidskreatör som mall vid 

utformning av maträtter (Johansson, 2004). Först skrivs de önskade sensoriska attributen i form 

av gastronomiska variabler för att sedan lägga till råvaror samt tillagningsmetoder (Ibid.). För att 

finna de rätta tillagningsmetoderna och råvaror krävs kunskap och reflektion utifrån de 

gastronomiska variablerna (Ibid.). I denna studie fastställdes de gastronomiska variablerna i 
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förstudien från erfarenheter samt kokböcker, vilket innefattade utseende, smak, textur, och 

munkänsla. I Tabell 3 beskrivs de sensoriska attributen i form av gastronomiska variabler. 

 

 Tabell 3. Gastronomiska variabler vid bedömningen av de sensoriska egenskaperna 

Smak  Textur  Munkänsla   Utseende  

Choklad  

Syra  

Sötma  

Hårdhet  

Grynighet  

 

 

Fet  

Jämn smältpunkt  

Krämighet 

Brun färg 

Glansig  

Blomning  

Bubblor 

Homogen 

 

  

Johansson (2015) förklarar att de gastronomiska variablerna även kan fungera som en 

kvalitetskontroll för att säkra produktens kvalitet och önskvärda attribut, vilket implementerades i 

denna studie. De gastronomiska variablerna fungerade som verktyg för att samla in resultatet för 

studien.  

 

Viskositet  

Efter skapad emulsion utfördes ett viskositetstest. En blank platta placerades i en lutning på 45° i 

ett rum med temperaturen 19°C. Innan testet genomfördes kontrollerades plattan så att inga repor 

eller annat slitage fanns som eventuellt kunde påverka resultatet. Direkt efter skapad emulsion 

vägdes 20 gram ganache upp i en spritspåse. Eftersom detta test utfördes direkt efter skapad 

emulsion varierade temperaturen mellan metoderna A, B och C. Ganachen spritsades sedan på 

uppmärkta punkter på plattan där sedan viskositeten avgjorde hur långt de rann under ett 

tidsspann på tre minuter. Resultatet mättes sedan i millimeter med hjälp av ett måttband.  

  

Direkt observation  

En direkt observation utfördes av uppsatsförfattarna själva vilket innebar att de bedömdes som 

fullständiga deltagare under hela observationen (Einarsson och Hammar Chiriac, 2002). 

Einarsson och Hammar Chiriac (2002) menar att antalet observatörer kan ha en påverkan på 

insamlingen av data då flera observatörer kan sammanföra sina registreringar och på så sätt skapa 
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en större insamling av resultatet. Resultatet vid laborationerna antecknades och spelades in, 

filminspelningen startades när den första delen grädde tillsattes i chokladen tills de att ganachen 

skulle placeras i formar. Inspelningens syfte var att uppsatsförfattarna enkelt kunde kommentera 

resultat och eventuella upptäckter under tiden som laborationen utfördes. Informationen och 

upptäckterna antecknades och transkriberades i ett separat dokument vilket låg till grund för 

studiens resultat och diskussion. Upptäckterna som inte bidrog med resultat åt studiens syfte 

uteslöts. Även skriftliga anteckningar gjordes i ett förutbestämt observationsschema (Se bilaga 1). 

Viskositet och eventuella kommentarer noterades direkt vid skapandet av ganachen medan de 

gastronomiska variablerna bedömdes efter att ganachen vilat i 48 timmar genom bedömning av 

utseende, smak, munkänsla och textur. Detta noterades i tabeller där endast intensiteten 

bedömdes hos de gastronomiska variablerna samt fritext vilket gav utrymme för eventuella 

kommentarer. Ganacherna delades i bitar med måtten 5x5cm och placerades på ett vitt papper där 

en femtedel av ganachen drogs ut med hjälp av en vinkelpalett. Detta för att kunna påvisa 

eventuella skillnader i ganachens struktur och utseende. Detta noterades också genom fotografier 

för att enkelt kunna påvisa skillnader i resultatet.  

  

Indirekt observation  

Indirekta observationer gjordes från foton och inspelningar för att samla in resultat som missats 

under de direkta observationerna. Einarsson och Hammar Chiriac (2002) förklarar vikten av att 

använda kameran som dokumenteringsverktyg för att ingen information ska försummas. 

Fotografierna användes för att analysera eventuella skillnader i ganachernas textur, utseende och 

färg. Fotografierna av ganacherna låg även till grund för att stärka resultatet. 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Vid insamling av litteratur till en studie behövs en granskning av källan ske, detta för att ta reda 

på om källan är pålitlig eller inte samt om det är ett original eller en förfalskning (Patel och 

Davidsson, 2011). Då forskaren personligen är en del av forskningsprocessen kan den kunskap 

som denna tillhandahåller påverka studiens resultat (Pripp, 2011). Studien har utförts i enlighet 

med det Pripp (2011) skriver om forskarens syn på undersökningen. Detta genom att 

uppsatsförfattarna har haft en öppen syn på studiens resultat, då inga tidigare studier utförts på 

detta ämne hade författarna inga speciella förväntningar över vad resultatet skulle visa och var 
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därför öppna för alla resultat som laborationerna påvisade. Detta förhållningssätt förklarar Pripp 

(2011) är viktigt då resultatet av studien inte ska byggas på personlig preferens eller åsikt ska 

resultatet granskas genom någon typ av analys. I denna studie analyserades ganacherna genom 

gastronomiska variabler. God forskningsed innebär att en kritisk granskning av de som utför 

studien sker och att författarna inte har någon speciell agenda eller drar resultatet åt en speciell 

riktning även om resultatet påvisar någonting annat (Ibid.).   

 

 

Resultat  

Resultatet baserades på observationer från laboration ett och två, vilket finns dokumenterat i 

laborationsrapport (Se bilaga 1) samt i fotografier och videofilmer (Se figur 5). Laborationen 

innefattade tillagningsmetoderna; otempererad ganache, tempererad choklad innan skapad 

emulsion samt temperering av ganachen efter skapad emulsion. Resultatet är en sammanställning 

från båda laborationerna då de påvisade likvärdiga resultat, eventuella avvikelser redogörs. 

Nedan följer en tabell på temperatur och pH-värde för de olika metoderna. Kategorierna choklad 

och emulsion har en delad kolumn där värdet till höger visar temperatur efter temperering.  

  

Tabell 4. Temperatur för emulsion och ingredienser samt pH-värde vid skapad emulsion.  

Metod  Choklad  Grädde + socker  Emulsion  pH-värde  

1: A  38,3°C    44,9°C  36,3°C    3,0  

2: A  39,7°C    43,7°C  36,7°C    3,1  

1: B  54,8°C   30,8°C  40,1°C  33,1°C    3,2  

2: B  54,6°C   30,8°C  43,5°C  33,9°C    3,2  

1: C  39,1°C    40,4°C  35,8°C   26,2°C  3,2  

2: C  38,6°C    41,8°C  35,9°C   26,3°C  3,2  
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Tillsättning av grädde i choklad  

När de två första delarna grädde rördes i den smälta chokladen uppstod en grynig textur i 

samtliga ganacherna, vilket bidrog till att massan var svårarbetad och hastiga cirkelformade 

rörelser med slickepott användes för att grädden inte skulle separera från chokladen. Då samtliga 

ganacherna fick en hård textur märktes en tydlig skillnad i handlag, ett fastare grepp behövdes för 

att inte tappa greppet om slickepotten.  

När tredje delen grädde tillsattes märktes en tydlig skillnad i textur mellan metod A och C. De 

blev lösare och grynigheten försvann, ganachen blev istället homogen och mer friktion 

applicerades i handrörelserna för att skapa emulsion. I metod B behövdes mycket hastiga rörelser 

med slickepotten för att ganachen skulle gå ihop då den fortfarande var hård och grynig i 

texturen. Det var svårare att skapa en emulsion i metod B än i A och C.  

När sista delen grädde mixades i skapades en stabil emulsion i metod A och C, metod B var 

lösare än de två andra metoderna vilket indikerar att emulsionen inte var lika stabil. När 

ganacherna mixades blev blandningarna homogena och glansiga. Efter att ganacherna var mixade 

var metod A och B färdiga medan metod C skulle tempereras. Vid tempereringen i metod C blev 

ganachen trögflytande och fick en högre glans än de andra.  

  

Viskositet  

Viskositetstestet visade att den metod som innefattade tempererad ganache hade högst stabilitet i 

emulsionen och därmed också högst viskositet. Tillagningsmetoden med temperering av choklad 

innan skapad emulsion resulterade i en låg viskositet som var flyktig och mindre stabil än de 

andra. Ganachen som inte innefattade temperering upplevdes stabil och hade en hög viskositet. 

Ingen av testerna rann speciellt mycket utan det handlade om små marginaler mellan de olika 

tillagningsmetoderna (se bild 1). I tabell 5 redogörs antalet centimeter ganachen flöt ut efter tre 

minuter.  
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Bild 1. Viskositetstestet, A till vänster B i mitten och C till höger.  

  

Tabell 5. Mätning av viskositet efter skapad emulsion.  

Metod  Laboration 1  Laboration 2  

A   58 mm   57 mm  

B   69 mm   70 mm  

C   55 mm   55 mm  

  

Sensorisk uppfattning  

Nedan beskrivs den sensoriska uppfattningen av de olika ganacherna genom dess gastronomiska 

variabler utseende, textur, munkänsla samt smak. De olika ganacherna följer samma ordning som 

tidigare beskrivits i uppsatsen med A, B och C.   

  

Utseende  

Både metod A och B hade en mattare färg och var något ljusare brun på ytan än metod C. Metod 

C hade hög glans vilket bidrog till att den upplevdes mer intensivt brun i färgen. De tre olika 

metoderna hade likvärdig mängd bubblor men varierade något i storlek. Metod A hade större 

bubblor än B och C som hade mycket små bubblor. Ganacherna varierade stegrande i 

homogenitet från A till C där C upplevdes betydligt mer homogen än både A och B. När 

ganacherna drogs ut på pappret så bröts de olika. Metod A hade mer brytningar och såg mer 

ojämn ut än de andra (Se bild 2 och 3). Metod C hade något mindre brytningar än B men de båda 

höll ihop nästintill lika mycket.  
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Avvikelser fanns beträffande glansigheten på metod C då den upplevdes glansigare i laboration 

ett än i laboration två, dock var metod C fortfarande glansigare än metod A och B.  

  

  

     

Bild 2. Texturen av de olika metoderna vid laboration ett, A till vänster, B i mitten och C till höger.  

  

  

      

Bild 3. Texturen av de olika metoderna vid laboration två, A till vänster, B i mitten och C till höger.  

  

Textur och munkänsla  

Ingen av ganacherna visade sig att ha en grynig textur däremot fanns stora skillnader i dess 

hårdhet och krämighet vilket påverkade känslan av hur lena de upplevdes. Metod A var hårdare 
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än både B och C vilket resulterade i att den var svårsmält i munnen och tungan fick användas 

som verktyg för att pressa ganachen mot gommen. Metod A smälte inte jämnt på tungan och dess 

kristallisering upplevdes som ojämn vid jämförelse med B och C. Metod C hade en mycket jämn 

smältpunkt i munnen då den löstes upp i hela munhålan. Dess krämighet var också betydligt 

högre än de andra även fast att de också upplevdes som krämiga. Metoderna B och C upplevdes 

mer feta än A, mest fet känsla hade metod C. När ganachen hade svalts fanns en mycket liten 

strävhet kvar på tungan från chokladen i metod A och C.  

Avvikelser uppstod mellan laboration ett och två då metod C hade en mjukare textur och 

upplevdes krämigare i laboration ett, skillnaden mellan laborationerna var dock mycket små.  

  

Smak  

Smaken mellan de olika ganacherna varierade trots samma mängd ingredienser. Metod A 

upplevdes ha högre syra och mindre sötma än C som upplevdes mycket söt med en låg syra. 

Metod B hade en låg syra och någon lägre sötma vilket placerade den mellan A och C. Hur hög 

chokladsmak ganacherna hade varierade inte utan upplevdes likvärdigt i alla. En hög 

chokladsmak upplevdes med tydliga kopplingar till chokladens ursprungliga smak.  

  

 

Diskussion   

I denna del av uppsatsen diskuteras studiens resultat, vilket ställs mot vetenskaplig litteratur och 

artiklar som redogjorts i den teoretiska bakgrunden. Sedan diskuteras val av material och metod 

som utfördes för att besvara studiens syfte samt vilken påverkan de haft på resultatet.    

 

Förförståelse  

Innan studien genomfördes hade båda uppsatsförfattarna ett utvecklat handlag och hantverk från 

utbildningen Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Campus Grythyttan, Örebro universitet. 

Vikten av denna typ av hantverksutbildning kan kopplas till Karlsson & Samuelssons (2014) 

studie som påvisar handlagets stora betydelse vid utförandet av hantverksmoment. I den tidigare 

utförda kursen Kreativ patisserie och dessert utvecklade båda uppsatsförfattarna ett handlag för 

att skapa ganache samt temperering av choklad vilket ligger till grund för att denna uppsats skulle 

vara genomförbar. Precis som Gustavsson (2004) menar uppstår den praktiska och tysta 
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kunskapen när ett hantverk utförs, det fanns därför inga nedskrivna metoder på hur 

tempereringen, slickepottens eller stavmixens rörelser skulle utföras. Denna kunskap fanns 

istället i uppsatsförfattarnas kropp och inövade rörelser som baserats på tidigare erfarenheter 

vilket stämmer överens med Gustavsson (2002) teori om att kunskap är förenad med människans 

kropp. Denna typ av kunskap liknar Bohlin (2009) med färdighetskunskap vilket innefattar att 

personen i fråga har en förmåga att veta hur någonting utförs. Det är därför av största vikt att 

studier av denna typ utförs av erfarna hantverkare för att handlaget inte ska missvisa resultatet. 

  

Resultatdiskussion  

Vid skapandet av ganacherna upptäcktes betydelsen av hög friktion i blandningen för att en stabil 

emulsion skulle kunna skapas. Precis som Morato (2010) påvisar är det av största vikt att friktion 

tillförs vid skapandet av emulsionen utan att få in luft. Eftersom stavmixern hölls under 

emulsionens yta under tillagningsprocessen resulterade det i att samtliga ganacherna endast 

innehöll mindre luftbubblor.  

En annan viktig faktor vid skapandet av emulsionerna var temperaturen på samtliga ingredienser. 

I metod B var temperaturen efter skapad emulsion 33ºC och det märktes tydligt att emulsionen 

inte var lika stabil som metod A och C. Blumenthal (2009) påpekar att kakaosmörets 

fettmolekyler börjar kristallisera redan vid en temperatur på 33,8 ºC, vilket visar på att 

kristalliseringen i metod B startade innan emulsionen var färdig. McGee (2004) förklarar att när 

kakaosmöret börjar kristallisera binder den inte upp mer vätska och ganachen blir då lösare, 

vilket tydligt märktes i metod B. Johansson (2015, muntlig uppgift) förklarar att en stabil 

emulsion har en högre viskositet då det fria vattnet bundits upp av kakaosmöret och 

kakaopartiklarna, vilket tydligt påvisades i studien då metod A och C var stabilare och hade en 

högre viskositet än metod B.  

Vid tempereringen av choklad innan skapad emulsion och tempereringen efter skapad emulsion 

visade det sig att en bättre kristallisering uppstått än i metod A där ingen temperering utfördes. 

Metoderna där temperering användes blev krämigare, glansigare och mer homogena. Resultatet 

skilde sig dock beroende på om tempereringen utfördes före eller efter skapad emulsion. I metod 

C där tempereringen gjordes efter skapad emulsion upplevdes ganachen mjukare, krämigare och 

mer homogen än metod B, vilket kan bero på ett flertal faktorer. En faktor kan vara att den 

tempererade chokladen i metod B gick upp i temperatur efter att den 40°C grädden och sockret 
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tillsattes. När chokladen värms upp till en temperatur över 31°C förstörs den korrekt tempererade 

chokladen. McGee (2004) förklarar detta genom att de stabila fettkedjorna som skapats i 

tempereringen omkristalliseras till ostabila fettkedjor vid upphettning efter temperering. I metod 

C anpassades tempereringen efter dess sammansättning av choklad, socker och grädde i enlighet 

med A. Samuelsson (personlig kommunikation, 5 april 2016) rekommendationer med en 

sluttemperatur på 26°C. Då den inte utsattes för upphettning efter temperering kvarstod 

kakosmörets fixerade fettkedjor vilket bidrog till att den smälte jämnare i munnen och upplevdes 

krämigare. 

När de olika ganachernas sensoriska egenskaper undersöktes märktes en tydlig skillnad i 

kristallisering beroende på vilken tillagningsmetod som användes. Ganachen från metod C smälte 

mycket jämnt i munnen medan ganacherna från metod A och B krävde hjälp från tungan för att 

smälta. Som Morato (2010) skriver påverkar kristalliseringen ganachens textur och vid en lyckad 

kristallisering av kakaosmörets fettmolekyler smälter ganachen lättare och får en lenare textur, 

vilket tydligt kan kopplas till studiens resultat. Det påvisar att kakaosmöret kristalliserats jämnare 

i metod C än i A och B. Hur lång tid ganachen får vila påverkar texturen eftersom 

kristalliseringen fortsätter efter att ganachen gjutits i sin form. 

Serverings- och förvaringstemperaturen påverkar även den hur texturen på ganachen upplevs, 

Morato (2010) skriver att den optimala serveringstemperaturen är mellan 18-20ºC och den 

optimala förvaringstemperaturen är mellan 15-18ºC. Ganacherna i denna studie förvarades under 

kristalliseringstiden i enlighet med Morato (2010) i en temperatur på 18ºC. Ganachernas pH-

värde mättes efter skapad emulsion och värdet låg mellan 3,0 och 3,2, metod A hade i båda 

laborationerna ett lägre pH-värde än metod B och C som i både laboration ett och två hade ett 

värde på 3,2. De olika ganachernas pH-värdet var i enlighet med Moratos (2010) riktlinjer om att 

pH-värdet på en ganache borde vara under 5. Varför pH-värdet skiljde sig åt beroende på om 

temperering applicerats eller inte är för uppsatsförfattarna okänt och behöver vidare studier för att 

kunna besvaras.   

Efter att ganacherna fått vila och de sensoriska egenskaperna skulle utvärderas noterades det 

direkt att ganachen med tillagningsmetod C hade högst glans, medan ganacherna från metod A 

och B var mer matta till utseendet. En liten skillnad mellan A och B kunde urskiljas, där B hade 

en lite högre glans än A. Detta styrks av McGee (2004) då han beskriver att en lyckad 

temperering resulterar i att chokladen blir glansigare. Eftersom ganacherna endast vilade i 48 
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timmar och under en kontrollerad temperatur fanns det ingen blomning på någon av testerna. Den 

avvikelse som märktes mellan laboration ett och två var att metod C vid laboration två inte var 

lika mjuk eller glansig som vid laboration ett. Detta kan bero på att fettkedjorna inte 

kristalliserats riktigt jämnt. Ganachen från metod C vid laboration två smälte fortfarande jämnare 

och var glansigare än ganacherna från metod A och B men skillnaden var inte lika påtaglig som 

vid laboration ett. Resultatet från denna studie påvisar att ganache som tempereras efter skapad 

emulsion får de mest optimala sensoriska egenskaperna. Resultatet av denna studie motsätter 

Grewelings (2007, mars) konstaterande om den optimala tillagningsmetoden för ganache är 

genom att temperera chokladen innan skapad emulsion.  

Vid utdragningen av ganacherna kunde en tydligt märkbar skillnad märkas mellan de olika 

tillagningsmetoderna, de minskade i hårdhet och bröts inte i lika stora bitar i en fallande ordning 

med början på metod A som upplevdes som hårdast. Efter att utvärderingen av de sensoriska 

egenskaperna ägt rum skulle brytningen kunna bero på att desto bättre och jämnare 

kristalliseringen skett håller ganachen samman bättre och separerar inte i stora skikt.   

Smaken på de olika ganacherna varierade trots att samma recept, mängd och proportioner 

användes vid samtliga tester. Sötman vad högst vid metod C och lägst vid metod A medan syran 

var högst vid metod A och lägst vid metod C, metoderna B och C upplevdes även som tämligen 

feta medan metod A inte upplevdes som fet. Detta kan bero på att metod C smälte jämnt i 

munnen, upplevdes som krämigast och väldigt rund i smaken vilket gav en fet känsla. Metod A 

upplevdes som mest syrlig och hade även ett lägre pH-värde än metod B och C. Att ganacherna 

skiljer sig åt i smak även fast de är baserade på samma ingredienser skulle kunna bero på att 

texturen skiljer sig mycket mellan dem. Uppsatsförfattarna upptäckte att smakerna upplevdes 

olika beroende på dess krämighet. Krämigheten lyfte fram en sötma i ganacherna medan en hård 

textur lyfte fram syran. Detta påvisas då metod C som var krämigast upplevdes sötast och metod 

A som hade hårdast textur upplevdes ha högst syra. Ett samband mellan att pH-värdet var lägre 

och syran upplevdes som högre i metod A uppmärksammades. Vad detta beror på kan inte 

fastställas i denna uppsats då det krävs vidare studier för att besvara frågan.  

Efter utförd studie konstaterades det att metoden där chokladen tempererades innan skapad 

emulsion var mest tidskrävande. Uppsatsförfattarna fann det även svårt att tajma temperaturen på 

grädden och den tempererade chokladen när emulsionen skulle skapas, denna metod ansågs 

därför inte lämplig att implementeras i ett restaurangkök. Mellan den otempererade ganachen och 
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den tempererade skiljde endast någon minut i tillagningstid. Uppsatsförfattarna anser att det är 

värt att addera den extra tiden som temperering av ganache kräver då det är en mycket 

betydelsefull del i att nå en bättre slutprodukt. De anser även att det är av stor vikt att sträva efter 

kvalité före kvantitet. 

 

 

Metod- och materialdiskussion   

För att basera arbetet på en stark och tillförlitlig bakgrund valde uppsatsförfattarna att genomföra 

en litteraturstudie med fokus på ganache och olika tillagningsmetoder. Vid sökandet av 

vetenskapliga artiklar på databaserna FSTA och Google scholar upptäcktes en stor kunskapslucka 

då det finns ont tidigare forskning inom ämnet. Istället baserades arbetet på tidigare kurslitteratur 

samt föreläsningar inom Kulinarisk kock och måltidskreatörprogrammet där kunskap om studiens 

huvudsakliga delar hittades. Då temperering av ganache är en relativt ny kunskap hittades ingen 

dokumenterad litteratur eller tidigare utförda studier inom ämnet. Istället utvecklades en kontakt 

med A. Samuelsson (personlig kommunikation, 5 april 2016) som arbetar praktiskt med att 

temperera ganache i hennes utbildning vid Espace Sucre i Barcelona. Uppsatsförfattarna 

reflekterade tillsammans med A. Samuelsson (personlig kommunikation, 5 april 2016) över den 

praktiska kunskapen för att kunna översätta den till teoretisk kunskap, detta för att 

uppsatsförfattarna skulle få förståelse och finna riktlinjer till laborationerna. Precis som 

Gustavsson (2008) beskriver behöver reflektioner ske för att en kunskapsförflyttning ska kunna 

äga rum. För att utveckla kunskapen inom ämnet och fylla de kunskapsluckorna som finns 

behövs fler studier av denna typ bedrivas. 

 Denna uppsats syftar åt att implementera temperering som tillagningsmetod vid framställning av 

ganache för att få en bättre slutprodukt, vilket därmed kan liknas med produktutveckling. Studien 

baseras på produktutvecklingsmetoden "Creative design" vilket innebar att uppsatsförfattarna 

kombinerade sin egen erfarenhet med kreativitet och den befintliga forskningen för att eftersträva 

den perfekta slutprodukten. Under studien upptäckte uppsatsförfattarna att de utförda 

reflektionerna från den teoretiska kunskapen måste utvecklas genom den hantverksmässiga 

kunskapen för att den ska kunna implementeras i laborationerna. vilket i denna studie gjordes 

utifrån tidigare lästa kursen Kreativ patisserie och dessert samt i förstudien. Uppsatsförfattarna 

anser därför att ”Creative design” är en bra metod för att förena den teoretiska och praktiska 

kunskapen så att en optimal slutprodukt nås. Detta för att uppsatsförfattarna hävdar att kvalitet 
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bör främjas framför kvantitet. Det konstaterades dock att produktutveckling är en lång och 

tidskrävande process, om mer tid funnits hade studien blivit mer omfattande och uppmärksammat 

fler kunskapsluckor.  

Litteratur om uppsatsens huvudsakliga metod, vilket var laboration, påträffades som bristfällig då 

det inte finns någon metodlitteratur vinklad för praktiska laborationer i köket. Istället baserades 

laborationernas genomförande på tidigare kurser och handledning. Egna metoder utformades till 

laborationerna för att kunna påvisa skillnaden mellan ganacherna. De metoder som 

uppsatsförfattarna själva utformade var utdragningen av de färdiga ganachen, viskositetstestet 

samt intensitetsskalan av de gastronomiska variablerna. Då utdragningen av ganacherna gjordes 

på ett papper kan det ha påverkat ”brytningen” som uppstod, om utdragningen hade skett på ett 

glatt underlag hade detta kunnat undvikas. En faktor som kan ha påverkat utdragningen av 

ganacherna var dess variation i textur, vilket gjorde det svårt att använda samma handlag och 

tryck med paletten. Dock har ”brytningarna” kunnat kopplas till ganachernas textur och resultat 

vilket har lett till att skillnader har kunnat påvisas. Därför anser uppsatsförfattarna att det var en 

väl utformad metod. 

Förstudien förenklade arbetet vid laborationerna och bidrog med att minska eventuella risker och 

snedsteg vid utförandet av den verkliga studien. Genom att ta fram en tydlig plan för 

observationsschema, utensilier och gastronomiska variabler bidrog till att de kritiska momenten 

under laborationerna minimerades. Recept, metoder och rutinerna som skapades i förstudien 

bidrog till att fokus låg på hantverket vid utförandet av de olika tillagningsmetoderna, om detta 

inte hade utförts hade resultatet kunnat bli missvisande.    

I förstudien valde uppsatsförfattarna att undersöka kristalliseringstiden för en ganache då det i 

litteraturen råder delade meningar om hur lång tid en ganache ska vila. Morato (2010) och 

Greweling (2007) menar att ganachen behöver 12-24 timmar på sig för att kristalliseras medan 

Valrhona (2015)  motstrider detta och menar att det behöver 48 timmar. Då kristalliseringstiden 

testades kunde en skillnad i textur uppmärksammas mellan 24 och 48 timmar och därför valdes 

det att låta ganacherna vila i 48 timmar. Dock uppmärksammade uppsatsförfattarna att det sker 

förändringar i ganachens struktur efter 48 timmar vilket indikerar att kakaosmörets fettmolekyler 

fortsätter att kristalliseras. Detta är en upptäckt som behöver vidare forskning för att kunna 

fastställa hur lång kristalliseringstid ganachen kräver. 
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Viskositetstestet kunde ha utformats annorlunda då en större lutning på plankan hade kunnat 

skapa ett mer mätbart resultat då skillnaderna mellan ganacherna var mycket små. Även vinkeln 

på spritspåsen vid utspritsning av ganacherna kan ha haft påverkan på resultatet. För att skapa ett 

exakt resultat hade viskositeten kunnat testas i ett laboratorium. Då hade även vattenaktiviteten i 

ganachen kunnat mätas då det krävs speciell utrustning som inte fanns att tillgå i Metodköket.  

Den direkta observationen baserades på ett observationsschema vilket gjorde att arbetet 

strukturerades och att upptäckter samt resultat enkelt kunde dokumenteras efter utförda 

laborationer. Genom att använda ett förskrivet dokument med en femgradig skala på definierade 

gastronomiska variabler samt öppna kommentarsfält fick uppsatsförfattarna fram ett brett resultat. 

Eftersom resultatet även dokumenterades genom fotografier samt videoinspelning kunde en 

indirekt observation vid ett senare tillfälle göras, vilket gjorde att detaljer och ytterligare resultat 

kunde fastställas. Precis som Einarsson och Hammar Chiriac (2002) belyser bidrog användandet 

av videokamera till att samla in viktig information som annars inte observerats.     

De gastronomiska variablerna togs fram under förstudien för att kunna bedöma de sensoriska 

egenskaperna mellan ganacherna, uppsatsförfattarna utgick från egna erfarenheter och kokböcker 

för att definiera egenskaperna. Att beskriva mat genom gastronomiska variabler har en central 

roll vid undervisningen inom Kulinarisk kock och måltidskreatörprogrammet i Grythyttan då den 

bygger på reflektion. Precis som Gustavsson (2002) menar nås kunskap genom att tolka, förstå 

och reflektera över något. Genom att de gastronomiska variablerna var förutbestämda fanns det 

ett utvecklat språk för att beskriva de sensoriska egenskaperna. Det var därför enkelt att kunna 

påvisa skillnader och likheter mellan ganacherna. Uppsatsförfattarna anser att det är en bra metod 

men att den femgradiga skala kunde utvecklats då skillnaderna i vissa fall var mycket små. Den 

sensoriska bedömningen av de olika ganacherna utfördes av uppsatsförfattarna själva då de anses 

ha den kompetensen som krävs för att kunna bedöma de sensoriska egenskaperna i ganachen. 

Däremot hade uppsatsförfattarna kunnat använda sig av en tränad sensorisk panel bestående av 

kockar för att få ett resultat med högre validitet.  

 

Etisk reflektion om studiens genomförande  

Litteraturen som användes i denna studie har kritiskt granskats efter trovärdigheten på källan. Då 

denna studie inte innefattade några utomstående respondenter utan bedömningen utförts av 

uppsatsförfattarna själva krävdes inga specifika samtyckes- eller informationskrav. Detta för att 
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författarna redan visste vad studiens syfte var och vad resultatet skulle användas till. För att 

personlig preferens och vilja inte skulle påverka studiens resultat vidtogs åtgärder som att 

ganacherna utgick från samma recept, form och mängd för att inte annat än de sensoriska 

egenskaperna skulle bedömmas. Författarna har i denna uppsats genom bilder från de olika 

laborationerna försökt påvisa vad resultatet belyste och att läsaren genom bilderna själva kan se 

skillnaderna mellan de olika metoderna, detta för att påvisa att resultatet är sanningsenligt och 

inte har blivit förfalskat.  

 

 

Slutsats  

Efter utförd studie kan det konstateras att temperering som tillagningsmetod har en mycket 

positiv påverkan på ganachens sensoriska egenskaper. Temperering efter skapad emulsion bidrog 

till att ganachen smälte jämnare i munnen, fick en glansigare yta, upplevdes mjukare, krämigare 

och mer homogen än vid otempererad ganache samt temperering av endast choklad innan skapad 

emulsion. Vid temperering av endast choklad innan skapad emulsion fick ganachen en krämig 

textur och upplevdes homogen, men smälte lite ojämnt i munnen och fick en något matt yta. När 

ingen temperering tillsattes blev ganachen matt i ytan och betydligt hårdare än vid de andra 

tillagningsmetoderna, den upplevdes dock slät men smälte mycket ojämnt i munnen. De 

sensoriska fördelarna som uppstår vid temperering efter skapad emulsion väger upp den extra 

tiden som tempereringen kräver och anses därför som den mest optimala metoden vid 

framställning av chokladganache.   

  

 

Praktisk användning för vidare forskning  

Denna studie har visat att temperering som tillagningsmetod förhöjer ganachens sensoriska 

egenskaper. Resultatet från denna studie kan användas för att förändra kockar och konditorers 

tillagningsätt för ganache. Detta eftersom studien visar att tempererad ganache har högre kvalité 

och bättre sensoriska egenskaper än otempererad ganache. Temperering som tillagningsmetod 

bör därför implementeras inom restaurangbranschen.  

Då det inte finns många utförda studier inom ämnet kan vara av största vikt att uppmuntra 

studenter som utbildar sig inom Kulinarisk kock och måltidskreatörprogrammet att studera 
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kopplingen mellan den hantverksmässiga och teoretiska kunskapen för att arbeta fram produkter 

som når nya dimensioner. En kock eller konditor bör ständigt reflektera över det utförda 

hantverksmomentet för att ständigt driva produkters kvalité framåt. 

Vidare forskning kan vara att undersöka hur lång kristalliseringstid en ganache kräver då detta 

påverkar hur ganachen upplevs. Det kan även vara av stor vikt att bedriva vidare forskning för att 

fastställa hur textur- och smakskillander hänger ihop, vad de är i texturen som gör att smaken 

upplevs på olika sätt. 
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Bilaga 1 Observationsschema  

Datum: 2016-05-03, 2016-05-04 

Lokal: Metodkök, Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan vid Örebro universitet 

Studenter: Fredrika Åström & Felicia Hukkanen 

Syfte: Att testa tre olika tillagningssmetoder för ganache för att se om temperering har någon 

påverkan på slutresultatet. 

Metoder: 

1. Att icke temperera ganachen, vilotid 48 timmar 

2. Att temperera ganachen, vilotid 48 timmar 

3. Att endast temperera chokladen i ganachen, vilotid 48 timmar 

Grundrecept: Valrhona 

Råvaror: Valrhona Acaoba 60 %, Invertsocker och Grädde 35 % 

Utrustning:  

 Kastrull  

 Plastbunke 

 Slickepott 

 Stavmixer 

 Våg 

 Duniform 

 Termometer 

 Spatel 

 Vinkelpalett 

Först utvärderas de olika metoderna utifrån den skapade emulsionen. Ett viskositetstest görs för 

att se om en stabil emulsion har uppstått. En hög viskositet indikerar att emulsionen är stabil. 

Sedan utvärderas de olika testerna efter 48 timmar utifrån gastronomiska variabler vilket 

innefattar smak, textur, utseende och munkänsla. (Se tabell nedan). 
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Metod A: 1  
Emulsion: hög glansighet, gick ihop bra, len, krämig, Svårt att dra ut, ”satte” sig fort 

pH- 3,0 

 

 Choklad Grädde Emulsion 

Temperatur 38,3 44,9 36,3 

 

Viskositet: Kändes stabil, rann 58mm på tre minuter, 20g 

Utvärdering efter vila 48 timmar, gastronomiska variabler 

Utseende yta: 

Glans  x    

Blomning -     

Färg (Brun)    x  

 

Utseende insida: 

Bubblor   x (Stora)   

Homogen   x   

 

Textur: 

Grynighet x     

Hårdhet     x 

Krämighet   x   
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Munkänsla: 

Jämn smältning   x   

Fet  x    

Strävhet x     

 

Smak: 

Choklad    x  

Sötma  x    

Syra    x  

 

Fria kommentarer: Bryts i stora flak, svår att dra ut, blir ljust i kanterna 

”marknadsnougatseffekten”, smälter inte så lätt, ”hård”, smälter ojämnt,  

 

Metod B: 1  
Emulsion: Glansig, något mattare än A. Tog längre tid att få ihop emulsionen, lösare än A. pH 

3.2 

 Choklad Grädde Emulsion 

Temperatur 54,8 

(30,8 tempererad) 

40,1 33,1 

 

Viskositet: Lös konsistens, lägst viskositet rann 69mm 

Kan bero på att en viss mängd choklad försvinner under tempereringen, byte av bunke osv. 

Chokladen hinner sätta sig, kan inte ta upp grädden? 

 

Utvärdering efter vila 48 timmar, gastronomiska variabler 

Utseende yta: 

Glans   x    
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Blomning -     

Färg (Brun)    x  

 

Utseende insida: 

Bubblor (Små)     

Homogen   x   

 

Textur: 

Grynighet x     

Hårdhet    x  

Krämighet    x  

 

Munkänsla: 

Jämn smältning    x  

Fet    x  

Strävhet x     

 

Smak: 

Choklad    x  

Sötma    x  

Syra   x   

Fria kommentarer: Krämigare, känns fetare, mindre brytning mindre nougatskänsla,  

 

Metod C: 1  
Emulsion: Enkelt att arbeta ihop, kändes stabil, krämig ”fluffig” 

pH 3,2 

 Choklad Grädde Emulsion 
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Temperatur 39,1 40,4 35,8 

(Tempererad 

emulsion 26,2) 

 

Viskositet: Kändes stabil, fast konsistens, ”såg hur chokladen började sätta sig”, extremt glansig, 

högst viskositet rann 55mm 

Utvärdering efter vila 48 timmar, gastronomiska variabler 

Utseende yta: 

Glans      x 

Blomning -     

Färg (Brun)    x  

 

Utseende insida: 

Bubblor x jättesmå     

Homogen    x  

 

Textur: 

Grynighet X     

Hårdhet   x   

Krämighet     x 

 

Munkänsla: 

Jämn smältning     x 

Fet    x  

Strävhet -      

 

Smak: 
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Choklad    x  

Sötma     x 

Syra  x    

 

Fria kommentarer: ojämn yta, små bubblor, extremt glansig, ingen nougatkänsla vid brytning, 

minst brytning, försvinner i munnen, ”bättre”, rund smak  

 

Metod A: 2  
Emulsion: hög glansighet, gick ihop bra, len, krämig, Svårt att dra ut, ”satte” sig fort 

pH- 3,0 

 

 Choklad Grädde Emulsion 

Temperatur 39,7 43,7 36,7 

 

Viskositet: Kändes stabil, rann 57mm på tre minuter, 20g 

Utvärdering efter vila 48 timmar, gastronomiska variabler 

Utseende yta: 

Glans  x    

Blomning -     

Färg (Brun)    x  

 

Utseende insida: 

Bubblor   x (Stora)   

Homogen   x   

 

Textur: 
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Grynighet x     

Hårdhet     x 

Krämighet   x   

 

Munkänsla: 

Jämn smältning   x   

Fet  x    

Strävhet x     

 

Smak: 

Choklad    x  

Sötma  x    

Syra    x  

 

Fria kommentarer: Bryts i stora flak, svår att dra ut, blir ljust i kanterna 

”marknadsnougatseffekten”, smälter inte så lätt, ”hård”, smälter ojämnt,  

 

Metod B: 2 
Emulsion: Svår att arbeta ihop, grynig,  

pH 3,2 

 Choklad Grädde Emulsion 

Temperatur 54,6 

(30,8 tempererad) 

43,5 33,9 

 

Viskositet: låg viskositet, lös, rann 70mm”,  

Utvärdering efter vila 48 timmar, gastronomiska variabler 

Utseende yta: 
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Glans    x   

Blomning -     

Färg (Brun)    x  

 

Utseende insida: 

Bubblor x jättesmå     

Homogen    x  

 

Textur: 

Grynighet x     

Hårdhet   x   

Krämighet    x  

 

Munkänsla: 

Jämn smältning    x  

Fet    x  

Strävhet -      

 

Smak: 

Choklad    x  

Sötma    x  

Syra  x    

 

Fria kommentarer: ”skrovlig”, bryts ojämnt, smälter inte lätt, måste hjälpa till med tungan, låg 

viskositet 
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Metod C: 2 
Emulsion: Enkelt att arbeta ihop, kändes stabil, krämig ”fluffig” 

pH 3,2 

 Choklad Grädde Emulsion 

Temperatur 38,6 30,8 35,9 

(26,3 tempererad)  

Utvärdering efter vila 48 timmar, gastronomiska variabler 

Utseende yta: 

Glans     x  

Blomning -     

Färg (Brun)    x  

 

Utseende insida: 

Bubblor x     

Homogen     x 

 

Textur: 

Grynighet x     

Hårdhet  x    

Krämighet     x 

 

Munkänsla: 

Jämn smältning     x 

Fet    x  

Strävhet x     

 

Smak: 
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Choklad    x  

Sötma    x  

Syra  x    

 

Fria kommentarer: Ej skrovlig, ser jämn ut, släpper jämnt, något hårdare men smälter jämnare i 

munnen, len, hög viskositet rann 55mm 
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