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Sammanfattning 
 

Det ställs höga krav på den svenska grisbranchen och samtidigt importeras mer och mer kött från 

länder som inte har samma lagar och regler gällande djurens välfärd. Detta gör att den tekniska 

kvaliteten på fläskkött kan skilja sig markant från olika länder, men även mellan olika 

producenter i samma land. Hur lantbrukarna väljer att föda upp sina djur, vilket foder de ger dem 

och hur djuren hanteras inför slakt kan påverka de tekniska kvaliteterna. Dessa tekniska 

kvaliteter kan i sin tur påverka de sensoriska kvaliteterna som består av egenskaper gällande 

utseende, smak, textur och doft.  

 

Syftet med studien är att undersöka sensoriska kvaliteter i tre helstekta fläskkotletter med olika 

tekniska kvaliteter. 

  

För att besvara syftet har en sensorisk bedömning med en tränad panel genomförts. Resultaten 

har samlats in och analyserats via programvaran EyeQuestion och tillhörande EyeOpener och 

sedan jämförts med litteratur av både vetenskaplig och ämnesrelevant karaktär. Resultatet visar 

att det finns signifikanta skillnader mellan de olika fläskkotletterna. Olika tekniska kvaliteter har 

en viss inverkan på den sensoriska kvaliteten. När fläskkotletten rimmats ökar den upplevda 

sensoriska kvaliteten på både saftighet och mörhet, samt att smakintensiteten av fläsk- och 

köttsmak ökar. 

 

Studiens slutsats är att teknisk kvalitet spelar roll när det kommer till sensorisk kvalitet och dess 

egenskaper, däremot är det inte produktionen det viktigaste när det kommer till hur den 

slutgiltiga produkten upplevs, istället är hanteringen av fläskkotletterna viktigare. 

 

Nyckelord: Fläsk, Gris, Kotlettrad, Sensorisk analys, Quantitative Descriptive Analysis 



3 

 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ....................................................................................................................... 3 

1. Förord .......................................................................................................................................... 4 

2. Introduktion................................................................................................................................. 6 

2.1. Ämnesrelevans ..................................................................................................................... 6 

2.2. Teoretisk bakgrund .............................................................................................................. 7 

2.2.1 Begreppsförklaring ........................................................................................................ 8 

2.2.1. Produktion ..................................................................................................................... 8 

2.2.2. Kvalitet .......................................................................................................................... 9 

2.2.3. Hantering och tillagning ............................................................................................. 11 

2.2.4. Sensorikska egenskaper .............................................................................................. 12 

2.2.5. Preferenser kring textur och smak .............................................................................. 12 

2.3. Syfte och frågeställning ..................................................................................................... 13 

3. Metod och material ................................................................................................................... 13 

3.1. Litteraturstudie ................................................................................................................... 14 

3.2. Förstudie ............................................................................................................................ 15 

3.3. Produkter ............................................................................................................................ 17 

3.3.1. Leverans och beställning ............................................................................................. 18 

3.4. Tillagning ........................................................................................................................... 19 

3.5. Sensorisk paneldedömning ................................................................................................ 22 

3.5.1. Rekrytering av paneldeltagare .................................................................................... 23 

3.5.2. Öva panelen ................................................................................................................ 24 

3.6 Analys och syntes ............................................................................................................... 25 

3.7. Etiska överväganden för studiens genomförande .............................................................. 26 

4. Resultat ..................................................................................................................................... 27 

4.1. Principal Components Analysis ......................................................................................... 27 

4.2. Sensorisk kvalitet ............................................................................................................... 29 

4.2.1.Doft .............................................................................................................................. 29 

4.2.2. Mörhet ......................................................................................................................... 29 



4 

 

4.2.3. Saftighet ...................................................................................................................... 30 

4.2.5. Ljus/Mörk ................................................................................................................... 32 

4.2.6. Fetthalt ........................................................................................................................ 32 

4.2.7. Sälta............................................................................................................................. 33 

4.2.8. Köttsmak och fläsksmak ............................................................................................. 33 

5. Diskussion ................................................................................................................................. 34 

5.1 Resultatdiskussion............................................................................................................... 34 

5.1.1. En karta över de sensoriska kvaliteterna ..................................................................... 34 

5.1.2. Nibble Gårdsgris ......................................................................................................... 35 

5.1.3. Nybergs Deli ............................................................................................................... 36 

5.1.4. Scan Rapsgris .............................................................................................................. 37 

5.1.5. Generella noteringar.................................................................................................... 38 

5.2. Metod och materialdiskussion ........................................................................................... 39 

5.3. Forskningsetiskt utfall och diskussion ............................................................................... 41 

5.4. Slutsatser ............................................................................................................................ 42 

5.5. Praktisk användning och vidare forskning ......................................................................... 42 

Referenslista .................................................................................................................................. 44 

Tryckta källor ............................................................................................................................ 44 

Otryckta källor .......................................................................................................................... 46 

Bilaga 1.............. .............................................................................................................................1 

Bilaga 2............................................................................................................................................1 

Bilaga 3............................................................................................................................................1 

Bilaga 4............................................................................................................................................1 

  

 



5 

 

1. Förord 

Detta examensarbete har skrivits inom kandidatprogrammet Kulinarisk kock och Måltidskreatör 

som ges på Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) vid Örebro Universitet, Campus Grythyttan. 

Inom utbildningen lär sig studenterna bedöma livsmedelskvalitet, råvarukunskap och 

hantverksskicklighet. Uppsatsförfattarna var överens om att de ville göra en praktisk 

metodinsamling och fokusera på något som behandlats i de praktiska kurserna i utbildningen. 

Uppsatsen är skriven på uppdrag av Nibble Gårdsgris och undersöker sensorisk kvalitet på 

helstekt fläskkotlett.  

 

Uppsatsförfattarna vill tacka Nibble Gårdsgris för bidragande med resurser och vägledning 

genom projektet, ett extra tack till vår kontaktperson Niklas Lindblad. Ett stort tack riktas även 

till Åsa Öström, professor vid RHS och Jesper Johansson, universitetsadjunkt vid RHS, som 

bidragit med kunskap och erfarenhet samt handlett uppsatsförfattarna genom projektet. 

Uppsatsförfattarna vill även visa stor uppskattning till de studenter som valt att medverka vid de 

sensoriska panelbedömningarna samt följande personer ur RHS kollegiet: Karl-Magnus Edberg, 

tack för visat engagemang och vilja att hjälpa, finna litteratur och lösningar på problem. Tack 

Wilhelm Tham och Asgeir Nielsen för hjälp med pH-analys samt vägledning i bearbetning av 

resultatet. Tack till intendenterna Magnus Westling och Paula Olsson för all hjälp kring 

logistiken.  

 

Tack till Grythyttan Hospitality Group (GHG), Andreas Lovén, Jan Jakub Koltowski och Tobbe 

Törnell, för er hjälp och vilja att ställa upp för studenterna. Även ett tack till Andreas Svenberg 

för all hjälp med EyeQuestion. Tack Ingrid Sommar som bidragit med ämnesspecifika kunskaper 

och korrekta facktermer och tack till Marie Lange för all hjälp med arbetet. 

 

Tack!  

 

Grythyttan, 2014-06-03 

Linn Sommar  

Sara Thörnlund Persson 
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2. Introduktion 

Köttkonsumtionen i Sverige ökar, men andelen kött som är producerat i Sverige minskar 

(Jordbruksverket, 2013). Fläskkött är en vanlig råvara i restaurangköken och kockar vet hur det 

tillagas för att uppnå ett önskvärt resultat, hur det kryddas, steks och grillas. Det är dock inte bara 

tillagningen som spelar roll för hur resultatet blir, vilka smaker som uppstår eller hur texturen 

och saftigheten upplevs i kött. Enligt Fällmans Kött (2014a) påverkas köttets sensoriska 

kvaliteter av olika tekniska kvaliteter som uppfödning, foderstat, transport, slakt och 

tillagningsmetod.  

 

De svenska slakterierna slutade under en period i början av 2014 att ta emot grisar från svenska 

lantbrukare, eftersom svenskarna procentuellt sett äter en allt mindre andel griskött från det egna 

landet (Länsstyrelsen, 2014a). Butikerna i Sverige använder ofta danskt kött med låga priser som 

lockvara, men grisbranschen i Sverige är skeptisk till att butikerna säljer det danska köttet 

(Sveriges Television AB, 2014). Det kan vara svårt för konsumenter att i butiken se vad de 

tekniska kvaliteterna i kött är, bland annat när det gäller olika länders uppfödning och hantering 

av djur samt hur köttets tekniska kvalitet kan ha påverkat den sensoriska kvaliteten 

(Jordbruksverket, 2013; Ekelund Axelson, 2004). Sveriges regler kring djurhållning skiljer sig 

mot Europas övriga länder. Djurhållningen i Sverige håller dessutom de svenska landskapen 

öppna, varför det är en fördel att svenskar äter svenskt kött (Svenskt kött, 2014a). Under 2014 

har fläskkött förekommit frekvent i media och ofta har den ökande konsumtionen av danskt kött 

nämnts. På grund av detta är studien inriktad på att se skillnader och likheter mellan svenskt och 

danskt fläskkött.  

 

2.1. Ämnesrelevans 

För att kockar ska kunna bjuda på måltidsupplevelser måste de vara insatt i hela processen och 

produkten bakom måltiden menar Gustafsson (2004a). The Five Aspect Meal Model (FAMM) är 

ett arbetssätt för att jobba med måltiden som en helhet (Gustafsson, Öström, Johansson & 

Mossberg, 2006). Denna uppsats är inriktad på produkten, vilket är en del av FAMM som består 

av mat och dryck. Det som studeras är den helstekta fläskkotletten och dess sensoriska kvaliteter. 

Produkten benämns av Gustafsson (2004b) som all mat och dryck samt kombinationen av dessa. 
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Produkten innefattar allt från smak, näring, textur, tillagningsteknik och serveringstemperatur 

(Gustafsson et al., 2006). Kunskap om tillagningstekniker och serveringstemperaturer är något 

som uppsatsförfattarna har med sig som en kompetens från utbildningen. Kockens kunskap om 

både mathantverk och den kemiska uppbyggnaden av råvaran gör att kocken blir mer 

reflekterande och målinriktad i matlagningen, vilket resulterar i en bättre produkt (Gustafsson, 

2004b). Det är viktigt att produkten ser aptitlig ut, men utseendet spelar mindre roll om inte 

smaken uppfyller förväntningarna (Gustafsson et al., 2006). Huvudfokus i den sensoriska 

panelbedömningen är smak tillsammans med textur. I examensarbetets förstudie som gjordes 

under kursen MÅ1605, Molekylär Gastronomi, låg fokus på att hitta en tillagningsteknik och 

kärntemperatur som gav en så tillfredsställande textur som möjligt i helstekt fläskkotlett. I denna 

uppsats har detta utvecklats till att handla om att göra sensoriska bedömningar på fläskkotlett. De 

sensoriska bedömningarna blir således en verbal träning för både uppsatsförfattarna och 

studenterna, då de genom denna typ av övning utvecklar ett rikare sensoriskt språk (Öström, 

2004). 

 

Måltidskunskap och Värdskap (MoV) är huvudämnet i grundutbildningen på RHS vilken 

innefattar både vetenskap, praktik och estetik (Gustafsson, 2004a). Det heter kunskap och inte 

vetenskap för att det ska kunna innefatta de hantverksmässiga och estetiska delarna i ämnet. 

MoV berör många frågor kring den sensoriska upplevelsen av mat, dryck, omgivning etc. (Alsne, 

2004). Sensorik är ett ämne som behandlar måltiden och det är även ett närliggande 

forskningsämne till MoV (Gustafsson, 2004a). Det är med hjälp av sinnena en måltid kan 

upplevas, därför kan de utnyttjas som ett mätinstrument för att skapa en djupare kunskap om en 

produkts egenskaper och hur de skiljer sig åt från andra produkter (Gustafsson, 2004b; 

Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). På detta sätt kan sensoriska analyser 

användas för att göra konkurrenstester, vilket enligt Gustafsson et al., (2014) syftar till att 

utvärdera och jämföra konkurrerande produkter med de egna. 

 

2.2. Teoretisk bakgrund 

Djurvälfärden växer sig större i och med konsumenternas ökande intresse för att köpa etiskt 

hållbart kött (Jonsäll, 2000). Ursprung, smak, pris och kvalitet är enligt Sveriges Konsumenter 
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(2014) de kriterier som ligger högst upp på listan över vad konsumenter efterfrågar angående 

kött.  

2.2.1 Begreppsförklaring 

I denna uppsats används ordet fläskkött när köttet kommer från grisar, i annat fall används ordet 

kött, vilket syftar på muskler från landlevande djur (McGee, 2010). Två återkommande begrepp i 

studien som behandlar kvalitet i kött är teknisk kvalitet samt sensorisk kvalitet. Författarna har 

valt att specificera dem som följande: Den tekniska kvaliteten handlar om produktion och 

hantering, vilket innefattar allt som sker innan köttet stoppas i munnen. Detta kan exempelvis 

vara avel, ras, kön, uppfödning, foder, hantering, tillagning och serveringstemperatur. Den 

sensoriska kvaliteten behandlar istället sensoriska egenskaper som uppfattas av sinnena. Dessa 

sensoriska egenskaper är grundsmak, smak, textur samt doft. Det som i denna uppsats kallas 

smak är de aromer som inte hör till grundsmakerna. Ett återkommande ord i uppsatsen är ordet 

foderstat. Foderstaten är den samlade mängden foder ett djur får att äta varje dag och de 

fodermedel som ingår (Sommar, muntlig uppgift, 2014).  

2.2.1. Produktion 

Europeiska Unionen (EU) har lagar och direktiv för uppfödning av grisar (EU-upplysningen, 

2014). Lagarna och direktiven innehåller information om att grisar inte får utsättas för onödigt 

lidande, exempelvis att det är förbjudet att kupera grisarnas svansar. Även om både Sverige och 

Danmark är med i EU finns det skillnader i lagstiftningen kring grishållning mellan länderna 

(Jordbruksverket, 2013). Bland annat i reglerna kring tillsyn, skötsel, utrymme, inredning och 

utrustning. Danmark har en hårdare lagstiftning kring djurhållning än vad EU-lagstiftningen 

kräver, den är dock inte riktigt lika hård som i Sverige (Karlsson, 2014, muntlig källa). Danmark 

är en av världens största exportland av fläskkött, medan Sverige varken är en stor producent eller 

importör (Ngapo, 2003). Båda länderna har system med både för- och nackdelar, men enligt 

Jordbruksverket (2013) går det inte ur djurskyddsperspektiv att påvisa om något lands 

produktion är bättre eller sämre.  

 

I Sverige finns både konventionell och ekologisk odling. De flesta av Sveriges grisar lever 

konventionellt, ofta i stora bestånd inomhus (Jonsäll, 2000). Fodret består huvudsakligen av 

spannmål och någon proteinrik gröda (Jonsäll, 2000; Alarik, Pettersson, Roempke, Sällvik & 
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Åkerfeldt, 2000; Svenskt kött, 2014b). Den största skillnaden mellan konventionellt och 

ekologiskt uppfödda grisar är bland annat hur foderstaten ser ut, samt möjligheten till att vistas 

utomhus (Jonsäll, 2000; Länsstyrelsen, 2014b; Jordbruksverket, 2014). Svenska grisar bor i 

ströinredda stallar och fixering av suggor är förbjudet, dessutom får alla svenska grisar ha 

knorren kvar (Svenskt kött, 2014c). 

 

Danmarks fläskköttsproduktion skiljer sig åt från Sveriges inom bland annat avel och foderstater 

menar Bryhni et al., (2002). Vidare menar de att med god kontroll av foder och 

produktionsmetod producerar Danmark relativt standardiserade fläskprodukter. Landbrug & 

Fødevarer (2013) följer i Danmark arbetet med grisarna från gården till slakteriet. Grisarna i den 

konventionella produktionen hålls i inredda bås i stallar och deras foder består till största del av 

olika sädesslag och upp till 25 % sojabönor (Landbrug & Fødevarer, 2013).  

2.2.2. Kvalitet 

Kvalitet i kött beror på allt från kemisk sammansättning, näringsinnehåll och sensoriska 

egenskaper, vilka alla kan påverkas av många olika faktorer (Jonsäll, 2000). Enligt Bryhni et al. 

(2002) kan fläskköttets sensoriska kvaliteter påverkas av både interna och externa tekniska 

kvaliteter. De interna innefattar bland annat ras och kön, medan de externa handlar om 

uppfödning, foderstat, mörning och tillagning (Jonsäll, 2000).  

 

Enligt Ngapo et al., (2003) finns olika egenskaper som visar på god kvalitet i fläskkött. Åsikterna 

kring kvaliteten skiljer sig människor emellan beroende på kön, vilket land de kommer ifrån 

samt om de kommer från ett urbant eller ett ruralt område (Ngapo et al., 2003). För Sveriges 

konsumenter är fettkappa, pris, svenskt ursprung, inhandlingsställe, låg stressnivå på grisarna, att 

köttet är närproducerat samt att det kommer från ett litet slakthus viktigt (Ngapo et al., 2003). 

Dessutom är dessa egenskaper förknippade med god teknisk kvalitet. Även Ekelund Axelson 

(2004) menar att konsumenter föredrar mat producerad nära hemmet. Om maten är producerad 

utanför Sverige menar Ekelund Axelson (2004) dessutom att konsumenterna upplever en sämre 

sensorisk kvalitet på produkten. Hur uppfödningen ser ut avgör om konsumenter förknippar 

köttet med bra eller dålig teknisk kvalitet (Ngapo et al., 2003). Om fläskköttet i ett land har 

generellt god sensorisk kvalitet blir konsumenter mer villiga att konsumera köttet än om den 

sensoriska kvaliteten är sämre (Bryhni et al., 2002). De sensoriska kvaliteter som konsumenterna 
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tittar på är: textur, smak, mörhet, färskhet, saftighet samt doften av det råa köttet. Bland Sveriges 

producenter har fokus varit att förbättra köttets sensoriska kvalitet genom att aktivt arbeta med 

tekniska kvaliteter. De arbetar med foder och avel för att optimera pH-värdet hos grisarna och 

avla fram grisar med saftigt, marmorerat kött med ”god smak” (Bryhni et al., 2002; LRF, 2014). 

På det råa köttet är det viktigt för konsumenter att det finns en fettkappa, men den får inte vara 

för stor (Ngapo et al., 2003). Intramuskulärt fett gör att konsumenter upplever köttet som saftigt 

(Bredahl et al., 1998).  

 

Köttets pH-värde kan påverka dess sensoriska kvaliteter (Bredahl et al., 1998). Ett lågt pH-värde 

i köttet kan skapa en syrlig smak och ge en lägre smakintensitet menar Bryhni et al., (2002). Ett 

normalt pH-värde på 5,5 resulterar i ett mört och saftigt kött, medan det vid ett för högt pH-värde 

kan uppstå bismaker och köttet får kortare hållbarhet (Bredahl et al., 1998). Förmågan att hålla 

vätska är en teknisk kvalitet som är viktig i fläskkött (Bertram, Aaslyng & Andersen, 2004). Två 

sensoriska defekter det ofta talas om i kött är Dark, Firm, Dry (DFD) och Pale, Soft, Exudative 

(PSE) (Svenskt kött, 2014d; Bredahl et al., 1998). DFD innebär ett mörkt, hårt och torrt kött 

(Svenskt kött, 2014d) och sker enligt Bredahl et. al., (1998) när pH-värdet i köttet är högt. PSE 

uppstår när djuret blir stressat och pH-värdet i köttet sjunker snabbt (Svenskt kött, 2014b; 

McGee, 2004), köttet blir då blekt, mjukt och vätskesläppande (Bredahl et al., 1998; Svenskt 

kött, 2014d; McGee, 2004). Köttet får dessutom förändrade sensoriska kvaliteter som försämrad 

mörhet och saftighet (Bredahl et al., 1998).  McGee (2004) menar att den stress som uppstår 

innan slakt kan vara fysisk stress eller hunger och bero på exempelvis trängsel under transport. 

 

Olika tekniska kvaliteter som foderstat kan göra skillnad för de sensoriska kvaliteterna i fläskkött 

(Bryhni et al., 2002). En hög mängd klöverensilage kan öka mängden omättade fettsyror i köttet 

menar Johansson, Lundström, Jonsäll och Lundh (1996). Samtidigt menar de att klöverensilaget 

kan ge negativa effekter på sensoriska kvaliteter som mörhet och saftighet. Köttet blir även mer 

härskningsbenäget eftersom det innehåller mer fett (Johansson et al., 1996; Jonsäll, 2000). Grisar 

som enbart äter konventionellt foder har visat sig ge ett kött som upplevs segare än köttet från 

grisar som äter en mindre mängd av samma konventionella foderstat (Jonsäll, 2000). Detta foder 

gör även att köttsmaken blir mer framträdande (McGee, 2004).  

 



11 

 

Bismaker kan bestå av härsken smak (Bryhni et al., 2002) och ornesmak (Bryhni et al., 2002; 

Lundström, Matthews och Haugen, 2009). Ornesmaken uppstår hos okastrerade hangrisar och är 

en otrevlig lukt och bismak som beskrivs som urin-, djur-, svett- och fekal-liknande (Lundström 

et al., 2009). I Sverige är konsumenter kritiska till fläskkött från okastrerade hangrisar 

(Lundström et al., 2009) som lätt får ett magert, segt och smaklöst kött (Fällmans Kött, 2014b). 

Okastrerade hangrisar kan också producera en bitter smak i kött (Lundström et al., 2009), medan 

kastrerade handjur istället får mer marmorering (Fällmans Kött, 2014b). 

2.2.3. Hantering och tillagning 

När kött är rått smakar det lätt av sälta och syra, men det går inte att känna många aromer menar 

McGee (2004). Hängmörning kan påverka mörheten i kött, genom enzymatisk förändring 

(Fällmans Kött, 2014c) och under mörningen ökar smaken av umami i fläskkött (Jonsäll, 2000). 

Maltin et al. (1997) menar att muskelfibrerna i fläskkött påverkas av olika förvaringsmetoder, 

oavsett om köttet hålls kylt eller fryst.  

 

Frysförvaring av kött i -18˚C är en bra konserveringsmetod som Maltin et al. (1997) använder 

sig av inför sensoriska bedömningar, men faktorer som frystid, temperatur, fuktighet och 

förpackningsmaterial kan påverka den sensoriska kvaliteten på det frysta köttet (Jonsäll, 2000). 

Enligt McGee (2010) skapar frysning skada på köttets sensoriska kvalitet då köttets celler tappar 

vätska och den torra luften i frysen kan skapa en torr yta med bismaker.  

 

Rimning är en typ av beredning av kött där det läggs i en saltlag över tid (McGee, 2010). 

Rimningen gör att köttets vattenhållningsförmåga ökar, men även att proteinet i köttet absorberar 

en viss mängd vätska. Både McGee (2010) samt Jonsson, Marklinder, Nydahl och Nylander 

(2007) menar att denna absorbering gör att köttet blir saftigare. Jonsäll (2000) menar att 

tillagningen påverkar saftigheten och mörheten i kött. Både höga ugnstemperaturer över 150˚C 

(McGee, 2004) och höga kärntemperaturer gör att kött släpper mycket vätska under tillagningen 

(Jonsäll, 2000). Det som orsakar vätskesläppet är denaturering av proteiner, vilket gör att köttet 

tappar sin vätskehållande förmåga (Jonsson et al., 2007). Vätskesläppet består även av fett som 

smälter vid höga temperaturer. Både det förlorade vattnet och fettet orsakar en viktförlust (ibid.) 

Bertram et al., (2004) menar dock att vätskesläppet vid tillagning förklarar mindre än 10 % av 

saftigheten i köttet. Relationen mellan saftighet och vätskesläpp vid matlagning kan därför inte 
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förklara hela bilden av upplevd saftighet i kött (Bertram et al., 2004). Kött som tillagas i ugn blir 

först mörare runt 40-50˚C i kärntemperatur, för att sedan bli segare igen mellan 60-80˚C (Jonsäll, 

2000). McGee (2010) menar att kött blir torrt från en kärntemperatur från 65˚C och uppåt. Under 

tillagningen utvecklas många av de karaktäristiska köttsmakerna, bland annat när aminosyror och 

peptider reagerar på värme eller när kolhydraterna karamelliseras (Jonsäll, 2000). Vid tillagning 

intensifieras även köttsmaken och dess aromer (McGee, 2004). 

2.2.4. Sensoriska egenskaper 

De sensoriska egenskaper som bedöms i fläskkött är färg, textur och smak (Jonsäll, 2000). Dessa 

typer av egenskaper kan bedömas på en skala från låg intensitet till hög intensitet (Maltin et al., 

1997). Mörhet handlar i största del om tuggmotstånd och hårdhet (Sasaki et al., 2013). Det finns 

flera grundsmaker som kan upplevas i kött. Sälta och sötma är några av dessa, vilka även har en 

smakhöjande effekt (Jonsson et al., 2007). Många köttprodukter har en hög smak av umami 

(Forskning & Framsteg, 2008). Köttsmak kan sorteras in i två kategorier, där den första handlar 

om generell köttsmak, vilken sitter i muskelfibrerna samt den andra som sitter i fettcellerna och 

varierar mellan olika djurarter (McGee, 2004). Upplevelsen av saftighet består av två faser: vid 

den första tuggan samt köttets kontinuerliga vätskesläpp. McGee (2004) menar att det första 

vätskesläppet kommer från köttbitens egna fria vatten medan fortsatt upplevd saftighet kommer 

från köttets fett och smak vilken stimulerar salivutsöndringen. När salivutsöndringen blir större, 

ger de intensiva smakerna upplevelsen av ett saftigare kött (McGee, 2004). 

2.2.5. Preferenser kring textur och smak 

Konsumenter har olika relation till olika produkter och de sensoriska egenskaperna påverkas av 

hur konsumenten identifierar produkten (Gustafsson et al., 2014). Smak handlar inte bara om 

sensoriska kvaliteter utan också i viss mån om kulturella uppfattningar och idéer (Gustafsson et 

al., 2014). Den personliga smaken har att göra med allt från psykologiska aspekter till matvanor 

och måltidskultur (Jonsäll, 2000). Detta visar sig bland annat genom att yngre människor 

föredrar ett kött som tillagats till en lägre kärntemperatur, medan äldre gillar ett kött som tillagats 

till en högre kärntemperatur (Jonsäll, 2000). På samma sätt bryr sig de äldre konsumenterna mer 

om köttsmaken och de yngre mer om konsistensen (Jonsäll, 2000). 
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Konsumenter anser att de viktigaste sensoriska kvaliteterna i fläskkött är smak (Bryhn et al., 

2002; Ngapo et al., 2003 & Jonsäll, 2000) och avsaknad av bismak (Bryhn et al., 2002; Jonsäll, 

2000). Ytterligare en viktig sensorisk egenskap när det gäller preferens för kött är textur (Sasaki 

et al., 2013). Inom texturen är saftighet (Bryhn et al., 2002; Jonsäll, 2000; Sasaki et al., 2013), 

samt mörhet de viktigaste egenskaperna (Jonsäll, 2000; Sasaki et al., 2013; Ngapo et al., 2003). 

Konsumenter anser även att kött som är torrt, segt, släpper vätska samt har lite eller dålig smak 

är kött med låg sensorisk kvalitet (Ngapo et al., 2003). Tidigare studier visar att mörheten är så 

viktig för konsumenter att de är villiga att betala extra för att äta ett mörare kött (Sasaki et al., 

2013). 

 

2.3. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka sensoriska kvaliteter i helstekt, urbenad fläskkotlett med 

olika tekniska kvaliteter som ursprung, uppfödning och beredning.  

● Hur ser de sensoriska profilerna ut för vardera fläskkotlett? 

● Vilka sensoriska skillnader respektive likheter går att finna mellan de olika 

fläskkotletterna?  

● Kan skillnaderna bero på köttets tekniska kvaliteter? 

 

3. Metod och material 

Kunskap inhämtades via litteratur- och databassökningar och resultatet genom en sensorisk 

panelbedömning som utformats efter metoden Quantitative Descriptive Analysis (QDA). Studien 

är av karaktären jämförande design, vilket innebär att med samma metod undersöka flera 

produkter, för att sedan kunna påvisa likheter och skillnader mellan dem (Bryman, 2011). QDA 

är en typ av analytisk metod som beskriver just skillnader mellan produkter och även graden av 

skillnad mellan de olika produkternas egenskaper (Jonsäll, 2000). Lawless och Heyman (2010) 

menar att beskrivande analyser av en eller flera produkter är användbara när en detaljerad 

specifik beskrivning av produkten eller en jämförelse av flera produkter är nödvändiga.  
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Uppsatsförfattarna har valt att avgränsa studien till att handla om svenskt och danskt fläskkött, 

med den sensoriska panelbedömningen inriktad på fläskkotlett. Fläskkotletterna har begränsats 

till att vara urbenade och utan fettkappa. De har ugnsstekts för att få ett jämnt tillagat kött.  

 

Reliabilitet och validitet är två sätt att bedöma samhällsvetenskapliga uppsatser (Bryman, 2007). 

Reliabilitet eller tillförlitlighet berör frågan om det går att utföra undersökningen på nytt och få 

samma resultat, eller om resultatet påverkas av slumpen (Bryman, 2007). Validitet rör frågan om 

hur indikationerna som utformats i syftet verkligen mäter de begrepp de ska mäta (Bryman, 

2007). För att få hög validitet på sitt arbete måste det vara möjligt för andra att reproducera 

studien som gjorts (Bryman, 2007). 

 

3.1. Litteraturstudie 

Artiklarna som denna studie bygger på söktes upp via databasen Food Science and Technology 

Abstracts (FSTA) och noterades i en sökmatris (se Bilaga 1). Icke relevanta artiklar har valts bort 

utefter inklutions- och exklusionskriterier (se Tabell 1.). FSTA var den huvudsakliga databasen i 

studien och den har över en miljon artiklar som handlar om mat (Ebscohost, 2014). De artiklar 

som inte fanns i fulltext på FSTA eftersöktes på andra sökmotorer, men vid de fall de inte gick 

att finna i fulltext uteslöts de. Ytterligare artiklar och litteratur som använts hittades antingen via 

andra sökmotorer, rekommendationer från medstudenter och kollegiet eller via referenser i redan 

lästa artiklar. Stora delar av litteraturstudien består av vetenskapligt publicerade artiklar, men 

även böcker och webbaserade källor har använts för att komplettera den teoretiska bakgrunden 

med nutida, uppdaterad fakta. Samtliga webbaserade källor har haft en tydlig koppling till 

branchen och ämnesrelevans till MoV. 

 

Följande sökord har använts i kombination för att få fram relevanta artiklar till det skrivna syftet: 

meat, sens*, analys*, panel, quality, product*, pork, attribute* 
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Tabell 1. Kriterier för den vetenskapliga litteraturen 

Inklutionskriterier Exklusionskriterier 

De vetenskapliga artiklarna skall vara peer- 
reviwed och vara vetenskapligt publicerade 

Vetenskapliga artiklar som inte kopplar tillbaka på 

syftet 

De vetenskapliga artiklarna skall vara i fulltext Artiklar som inte innehåller något av de utsatta 
nyckelorden 

De vetenskapliga artiklarna skall kunna bidra till 
en diskussion 

Artiklar som är partiska eller vinklade 

 

3.2. Förstudie 

Förstudien genomfördes inom kursen Molekylär Gastronomi på RHS, vårterminen 2014. Den 

undersökte hur den upplevda texturen i helstekt fläskkotlett förändrades beroende på vilken 

kärntemperatur köttet tillagats till i kombination med ugnstemperatur (Ahlström, Thörnlund 

Persson, Sommar & Södergren, 2014). Studien var utformad efter metoden Creative Design 

(Naes & Nyvold, 2004) och innefattade både laborationer och en sensorisk panelbedömning. De 

texturegenskaper som utvärderades var mörhet, saftighet, tuggmotstånd, trådighet samt smulighet 

(Ahlström et al., 2014). De egenskaper som panelen i förstudien problemfritt kunde bedöma var 

saftighet och mörhet. Dessa användes som grund till de sensoriska egenskaper uppsatsförfattarna 

valde att fortsätta bedöma i detta examensarbete (se Tabell 2.). Även kunskap om hur panelen 

skulle tränas fördes vidare till denna studie för att påvisa skillnader mellan de olika 

egenskaperna. Utifrån förstudien bestämdes att kärntemperaturen i fläskkotletterna under den 

sensoriska bedömningen skulle tillagas till 62°C i kärntemperatur, med en ugnstemperatur på 

125°C (Ahlström et al., 2014). Förutom detta upptäcktes även att smaken av järn, dvs. metallisk 

smak sjönk, desto högre kärntemperatur fläskkotletten tillagades till.  

 

I kursen Molekylär Gastronomi genomfördes flera sensoriska bedömningar även av andra 

studenter, från dessa utvecklades ytterligare egenskaper som skulle bedömas i denna studie (se 

Tabell 2). Med hjälp av förstudien fick uppsatsförfattarna ett gemensamt språk, vilket sparade tid 

när de hade en gemensam förståelse över de olika egenskaper som bedömdes. Förstudien 

förenklade arbetet under studien då resultatet från förstudien kunde användas vid träning av olika 
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egenskaper med den sensoriska panelen, eftersom de sensoriska egenskaperna var definierade (se 

Tabell 2.).  

 

Tabell 2. Definition av sensoriska egenskaper 

Egenskap Förklaring Intensitetsbedömning 

Doft Beskriv med egna ord  

Utseende   

Ljust/Mörkt Hur ljust eller mörkt köttet är Ljus - Mörk 

Färg Vilken färg köttet består mest av Rosa - Beige - Grå 

Grundsmaker   

Syrlighet Hur intensiv smaken är Låg - Hög  

Sälta Hur intensiv smaken är Låg - Hög  

Beska Hur intensiv smaken är Låg - Hög  

Umami Hur intensiv smaken är Låg - Hög  

Smaker   

Fläsksmak Hur intensiv smaken är Lite - Mycket 

Köttsmak Hur intensiv smaken är Lite - Mycket 

Metallisk smak Hur intensiv smaken är Ingen alls - Mycket intensiv 

Härsken smak Hur intensiv smaken är Ingen alls - Mycket intensiv 

Ornesmak Hur intensiv smaken är Ingen alls - Mycket intensiv 

Textur   

Mörhet Hur många tuggor innan man 
sväljer, hur lent/mört köttet 
känns i munnen? 

Seg - Väldigt mör 

Saftighet 1 Vid första tuggan Torr - Mycket saftig 

Saftighet 2 Vid vidare knådning/tuggning Torr - Mycket saftig 

Fetthalt Hur fett känns köttet Mager - Mycket fet 
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3.3. Produkter 

Tre urbenade fläskkotletter med olika tekniska kvaliteter användes vid den sensoriska 

panelbedömningen. Två av produkterna var svenska: Nibble Gårdsgris och Scan Rapsgris, den 

tredje var dansk: Nybergs Deli. 

 

Nibble Gårdgris är en småskalig producent med egen växtodling öster om Västerås, Sverige. På 

gården finns 170 suggor och de föder upp ca 4 200 grisar årligen. Grisarna kan själva välja om 

de vill gå ute eller inne (Nibble Gårdsgris, 2014a). Foderstaten består av örtfyllt hösilage, 

spannmål, ärtor, åkerböna, raps och linfrökaka (Nibble Gårdsgris, 2014b; se Tabell 3.). 

  

Scan levererar svenskt kött från svenska gårdar (HKScan, 2014) och har ca 700 grisbönder 

(Scan, 2014a). På ett antal av dessa föds grisar upp med svensk rapsolja i foderstaten och kött 

från dessa grisar säljs som Scan Rapsgris (Scan, 2014b). Förutom raps innehåller foderstaten 

framförallt olika sädesslag, åkerbönor och andra proteinrika grödor (Scan, 2014a; se Tabell 3). 

 

Nybergs Deli säljer styckningsdetaljer av bland annat fläsk (Nybergs Deli, 2014). Grisarna är 

uppfödda, slaktade och styckade i Danmark (Karlsson, 2013, muntlig uppgift). Nybergs Deli 

köper kött från större leverantörer i Danmark, men alla deras leverantörer är med i 

branschorganisationen Landbrug & Fødevarer och följer deras förordningar (Karlsson, 2013, 

muntlig uppgift). Grisarna hålls i inredda bås i stallar och deras foder består till största del av 

olika sädesslag och upp till 25 % sojabönor (Landbrug & Fødevarer, 2013; se Tabell 3).  
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Tabell 3. Teknisk kvalitet: En överblick över produkterna 

Produkt Ursprung Uppfödning Foderstat Beredning 

Nibble 
Gårdsgris 

Sverige, 
Västerås 

Småskalig 
producent, egen 
växtodling. 
Ströinredda stallar. 
Grisarna kan välja 
ute-/innevistelse.  

Egenodlat, 
konventionellt 
foder: Örtfyllt 
hösilage, spannmål, 
ärtor, åkerböna, 
raps, linfrökaka 

Färsk, urbenad fläskkotlett, 
delad 
Mörat genom vacuum 

Scan 
Rapsgris 

Sverige Många olika gårdar, 
utspritt i landet. 
Ströinredda stallar.  

Konventionellt 
Foder: Sädesslag, 
åkerböna, rapsolja, 
proteintillskott 

Färsk, hel urbenad fläskkotlett 
Mörat genom vacuum 

Nybergs 
Deli 

Danmark Många olika gårdar, 
utspritt i landet. 
Inredda bås i stallar. 

Konventionellt 
foder: Sädesslag, 
upp till 25 % 
sojabönor 

Styckad som fläskytterfilé. 
Mörad genom marinering: 
Kotlett av gris 88 %, vatten, 
salt, druvsocker, naturlig 
arom, antioxidationsmedel 
E325, stabiliseringsmedel 
E451. 

 

3.3.1. Leverans och beställning 

Beställningen av styckningsdetaljerna gjordes genom grossistföretaget Menigo samt Martin & 

Servera. Färsk, hel, urbenad fläskkotlett beställdes. Nibble Gårdsgris levererade svensk, färsk, 

urbenad fläskkotlett, dock inte hel. Scan Rapsgris levererade svensk, färsk, hel, urbenad 

fläskkotlett. Nybergs Deli levererade färsk, urbenad, fläskytterfilé (se Tabell 3.). Om variablerna 

i studien, det vill säga fläskkotletterna, skiljer sig åt för mycket uppstår en felvariation, vilken 

kan påverka validiteten negativt (Bryman, 2011). Köttet från Nibble Gårdsgris och Scan 

Rapsgris levererades via Menigo till restaurangen Mersmak i Örebro. Det hämtades sedan upp 

med bil av examensarbetets två författare den 10 april 2014 och kördes direkt till Måltidens Hus i 

Grythyttan. Köttet från Nybergs Deli levererades via Martin & Servera till GHG i Måltidens Hus 

den 15 april. 

 

Fläskkotletten från Nybergs Deli var skuren till fläskytterfilé vilket enligt Scan (2014c) är en 

urbenad fläskkotlett som skurits på längden (Scan, 2014c). Den var mörad genom marinering, 

dvs. rimning, vilken innehöll både saltlag, druvsocker, naturlig arom, antioxidationsmedel E325 
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och stabiliseringsmedel E451 (se Tabell 3.). Enligt Svenskt Kött (2014e) gör stabiliseringsmedlet 

att vattenhållningen blir bättre samt att pH-värdet höjs något.  

 

Vid mottagningen av fläskkotletterna noterades eventuellt förpackningsdatum och bäst före-

datum (se Bilaga 3). Uppsatsförfattarna doftade på köttet och noterade den upplevda doften. Alla 

fläskkotletter vägdes på våg av märket SWL-H5 / N3693 serienummer 12050210 samt mättes på 

längden, bredden och höjden med en vinkellinjal. I det fall fläskkotletterna hade fettkappa mättes 

även denna med linjal och putsades sedan bort. Mängden vätska i förpackningen vägdes och dess 

färg bedömdes och noterades (se Bilaga 3). När besiktningen av fläskkotletterna var gjord 

vakuumförpackades dem på inställningen “kött” (vacuum 99,9 %, svets 2,5 sekunder, soft air 2 

sekunder) i en maskin av märket VAC-STAR S 220. 10 gram av varje fläskkotlett skars bort, 

märktes upp och vakuumförpackades och togs till laboratorium för att mäta pH-värde. Samtliga 

köttbitar frystes in i blastchiller av märket IRINOX på inställningen strong till - 18˚C. pH mättes i 

laboratorium med pH-meter av modellen Mettler Toledo, Seven Easy. Proven mättes både direkt 

och i ett homogenat med 10g kött och 90ml fysiologisk koksaltlösning (se Bilaga 4). 

 

3.4. Tillagning 

I studien har uppsatsförfattarna valt att presentera ett kött som ugnsstekts. Det serverades vid 

40˚C eftersom tillagningsmetoden är kopplad till att servera och förtära köttet varmt. Dessutom 

kunde det observeras i förstudien att om köttet serverades kallt hade paneldeltagarna svårt att 

bedöma den upplevda sensoriska kvaliteten (Ahlström, et al., 2014). Författarna valde att själva 

tillaga produkterna då de ansåg sig som utbildade kockar ha tillräckligt stor kompetens för att 

strukturerat och korrekt tillaga köttet på likvärdigt vis och sedan kunna servera det varmt till 

paneldeltagarna.  

 

Efter förvaring i frys tinades fläskkotletterna i ett kylskåp som höll 4˚C i 48h. Därefter vägdes 

köttet på en våg av modellen SWL-H5 / N3693 serienummer 12050210 och viktförändring efter 

frysning noterades (se Bilaga 4). Både fläskkotletterna och fläskytterfiléerna delades på häften, 

för att göra möjliggöra replikat. De vägde från 451g till 963g efter detta steg. Allt kött saltades. 

Mängden salt bestämdes utefter hur mycket varje köttbit vägde. Totalt saltades varje fläskkotlett 
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med 2 % salt som fördelades för hand, saltet vägdes upp på en våg av modellen METTLER 

TOLEDO PG5002-S DeltaRange. Fläskkotletterna tillagades därefter i två kombinationsugnar av 

märket Rational ClimaPlus Combi (CPC) på värme 125˚C, 0 % ånga till en kärntemperatur på 

62˚C. Fläskkotletterna tillagades på Gastronorm standardiserad plåt av rostfritt stål och 

temperaturen kontrollerades med kalibrerade digitaltermometrar av märket Therma Plus, 221-

071. När fläskkotletterna togs ut ur ugnen lämnades termometrarna kvar och fläskkotletterna låg 

kvar på plåtarna i rumstemperatur. Sluttemperaturen noterades när temperaturstigningen 

kulminerat och temperaturen började sjunka (se Figur 1.). Efter mätningen lades fläskkotletterna 

i Duniform av plast och låg öppet i rumstemperatur tills portionsfördelning skedde. 

Uppsatsförfattarna valde att inte mäta tiden det tog att tillaga fläskkotletterna, då 

kärntemperaturen varit fokus redan från förstudien (Ahlström et al., 2014).  

 

Samtliga prover vägdes innan infrysning och efter upptining för att notera eventuell viktnedgång 

beroende på vätskeförlust (se Bilaga 4). Samtliga fläskkotletter släppte 0,5-2 % i samband med 

Figur 1. Kärntemperatur och temperaturökning efter uttagande ur ugn. 
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frysning och upptining (se Figur 2.). Samma vägningsprocess genomfördes innan och efter 

tillagning (se Bilaga 4). Vid tillagning släppte fläskkotletterna från Nybergs Deli procentuellt sätt 

minst mängd vätska. Scan Rapsgris tappade mest vätska och i mitten kom Nibble Gårdsgris 

vilken även hade mest ojämn viktförändring av samtliga fläskkotletter (se Figur 2.).  

 

 

Figur 2. Viktminskning efter frysning och tillagning 

 

Köttet serverades varmt eftersom det ansågs viktigt för att få smakproverna representativa för 

hur helstekt fläskkotlett serveras i verkligheten. Av samma anledning valde uppsatsförfattarna att 

skära upp smakproven för hand, med hjälp av ögonmått. Detta påverkade replikerbarheten på 

studien, men bedömdes inte påverka resultatet. De värmdes sedan upp i en kombinationsugn av 

märket Rational ClimaPlus Combi (CPC) på 5 % ånga och 40˚C. Panelen serverades proverna i 

samma ordning, eftersom serveringstemperaturen logistiskt sett kräver en gemensam 

provningsrytm. 
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3.5. Sensorisk panelbedömning 

QDA är ett arbetssätt för sensoriska analyser som börjar med att en grupp bedömare smakar de 

utvalda produkterna och tillsammans bestämmer vilka egenskaper som skall användas vid den 

sensoriska analysen (Gustafsson et al., 2014). Detta steg, gällande textur, utfördes som en del av 

förstudien.  

 

Den sensoriska panelbedömningen var kvantitativ på det vis att den skedde i en styrd miljö i ett 

laboratorium istället för på exempelvis en restaurang (Bryman, 2011). Eftersom produkterna som 

bedömdes krävde tillagning och serveringstemperaturen skulle vara 40˚C erfordrades tillgång till 

kök i anslutning till lokalen för den sensoriska panelbedömningen (Gustafsson, et al., 2014). 

Detta fanns tillgängligt på RHS i lokalen Sensoriklab i anslutning till Forskningsköket. 

Lokalerna som användes är anpassade efter kraven som International Organization for 

Standardization (ISO) ställer för sensoriska analyser (Öström och Nilsen, 2010). Den sensoriska 

panelbedömningen är en typ av kvantitativ objektiv mätning och utföll via programmet 

EyeQuestion i entydiga data som kunde läsas av i EyeOpener. Resultaten visas i siffror och det 

skapades en kvantitativt statistisk bild av samband mellan de olika egenskaperna (Bryman, 

2011). 

 

Panelen bestod av 7 stycken tränade paneldeltagare, två kvinnor och fem män mellan 20 och 27 

års ålder. Panelbedömarna ombads att varken vara mätta eller hungriga inför den sensoriska 

bedömningen. De ombads även att inte bära parfym samt att inte röka eller snusa inom en timme 

före bedömningen. Den sensoriska panelen bedömde nio olika prover av fläskkotlett från tre 

olika produkter. Produkterna bestod av tre olika fläskkotletter från vardera producent och de 

replikerades en gång för att höja tillförlitligheten i studien. Paneldeltagarna bedömde således nio 

prover i session ett och samma prover i session två, totalt 18 prover under tillfället för den 

sensoriska panelbedömningen (se Tabell 4.). Mellan varje prov fick bedömarna rensa sina 

paletter med hjälp av osaltade kex och neutralt vatten. Mellan session ett och session två hölls en 

paus på 40 minuter.  
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Tabell 4. Den sensoriska bedömningens struktur 

Session Nibble Gårdsgris Scan Rapsgris Nybergs Deli 

Session 1 Nibble 1 Scan 1 Nybergs 1 

 Nibble 2 Scan 2 Nybergs 2 

 Nibble 3 Scan 3 Nybergs 3 

Session 2 (replikat) Nibble 1 Scan 1 Nybergs 1 

 Nibble 2 Scan 2 Nybergs 2 

 Nibble 3 Scan 3 Nybergs 3 

 

Panelen svarade på frågorna via programmet EyeQuestion, vilket är ett fullt utrustat program, 

utvecklat för både sensorisk och konsument-baserad forskning (EyeQuestion, 2014). 

EyeQuestion gör det möjligt att använda en experimentell designmetod på sensoriska 

bedömningar (EyeQuestion, 2014) och används officiellt av RHS både vid sensoriska 

bedömningar och andra typer av enkätundersökningar. I EyeQuestion kunde uppsatsförfattarna 

utforma frågorna och koppla dem till intensitetsskalor.  

3.5.1. Rekrytering av paneldeltagare 

Kraven som ställdes på panelen var att den skulle bestå av studenter från RHS, vilka har en god 

produktkännedom och grundläggande kunskaper inom sensorik. Om paneldeltagarna hade 

koppling till Nibble Gårdsgris, Nybergs Deli eller Scan exkluderades de ur studien. Detta för att 

paneldeltagarna skulle ha en neutral inställning gentemot företagen och de produkter som skulle 

bedömas (Gustafsson, et al., 2014). Ytterligare ett krav var att paneldeltagarna kunde närvara på 

båda övningstillfällena innan den sensoriska bedömningen. Då en analytisk bedömning skulle 

genomföras rekommenderas att den sensoriska panelen skulle bestå av cirka tolv bedömare, eller 

minst sex stycken (Gustafsson, et al., 2014). Under perioden som den sensoriska 

panelbedömningen skulle genomföras fanns en hög efterfrågan av sensoriska paneldeltagare. 

Uppsatsförfattarna valde därför att ta in minst åtta bedömare för att ha ett säkerhetsavstånd till 

minimumgränsen på sex deltagare om någon inte skulle kunna närvara.  

 

För att finna paneldeltagare annonserades platserna ut genom internmejl, på en intern Facebook-

grupp med knappt 500 medlemmar samt genom muntlig presentation till studenterna under 
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föreläsningar på RHS. Totalt tio studenter hörde av sig med intresse för studien och nio av dem 

närvarade vid första övningen. Vid den andra övningen kunde två av studenterna inte närvara, 

vilket gjorde att de uteslöts ur studien. För att öva paneldeltagarna inför den sensoriska 

panelbedömningen började uppsatsförfattarna med att presentera metoden för panelbedömarna, 

samt att visa hur datasystemet fungerar. Detta gjordes på ett informationsmöte med 

paneldeltagarna en vecka innan första övningstillfället. Den sensoriska panelen informerades 

även om syftet med studien samt hur metoden skulle gå till, vilket även är hur Peyvieux & 

Dijksterhuis (2000) gjorde i sin studie där de tränade upp en sensorisk panel till en sensorisk 

panelbedömning. 

3.5.2. Öva panelen 

En panel används som mätinstrument för att analysera produkternas intensitet samt skillnader 

och likheter mellan dem (Gustafsson et al., 2014). Om paneldeltagarna ska använda sig av 

sensoriska beskrivande termer måste de tränas för att få en förståelse över vad de ska utvärdera 

(Lawless & Heymann, 2010). För att bedömarna fritt skulle kunna ange intensitetsnivån för varje 

egenskap användes ostrukturerade intensitetsskalor (Gustafsson et al., 2014). När metoden QDA 

används tränas vanligtvis panelen intensivt en kort period på den specifika produkt som skall 

bedömas (Gustafsson et al., 2014). Uppsatsförfattarna höll två övningstillfällen där 

paneldeltagarna fick bedöma fläskkotlett. Syftet med träningen var att panelen skulle kunna 

bedöma olika sensoriska egenskaper på samma sätt. Under övningarna förde uppsatsförfattarna 

anteckningar kring panelens prestation. 

 

För att träna panelen att kunna bedöma enbart en egenskap i taget genomfördes ett 

grundsmakstest med vattenlösningar, eftersom panelen då bara kan bedöma intensiteten av en 

egenskap - grundsmaken. Uppsatsförfattarna började övningarna med att berätta korta 

definitioner på de olika egenskaperna (se Tabell 2.). Därefter fick varje bedömare individuellt 

testa tre olika prover som skiljde sig åt och placera dem i en ordning från exempelvis minst 

intensitet till mest intensitet. Därefter leddes en diskussion av uppsatsförfattarna där bedömarna 

fick diskutera kring de olika egenskaperna. Panelen tränades även i att förstå 

intensitetsskillnader. Denna övning utfördes genom att varje bedömare fick testa olika prover 

individuellt och sedan placera dem på en skala där de behövde bestämma hur mycket proverna 

skiljde sig åt. Efter varje övning följde diskussioner för att utveckla paneldeltagarnas kunskaper 



25 

 

och bedömningsförmåga. I det sista steget övas bedömarna på den riktiga produkten, vilken 

enligt Peyvieux & Dijksterhuis (2000) är mer komplex i både smak och textur. Produkterna 

kodades och dess tekniska kvaliteter hölls hemliga för panelbedömarna, vilket rekommenderas 

av Meilgaard, Civille och Carr (2007). Paneldeltagarna fick bedöma prover av fläskkotlett 

tillagade till dess egenskapers ytterligheter, med hjälp av samma metod som vid 

grundsmakstestet. Mellan varje prov gavs panelen någon minut för att rensa sina paletter med 

vatten och osaltade kex, vilket rekommenderas av Peyvieux & Dijksterhuis (2000). 

 

3.6 Analys och syntes 

Paneldeltagarna bedömde egenskaperna på en ostrukturerad skala mellan 0 - 100. För att 

bearbeta den tekniska datan för vätskeförlust och viktförändring efter både frysning och 

tillagning samt temperaturökning efter uttagning ur ugn, skapades diagram via programmet 

Microsoft Office Excel (se Figur 1. & Figur 2.). De tekniska kvaliteterna gällande uppfödning 

och resultaten av pH-mätningarna lades in i tabeller, för att göra informationen mer överskådlig. 

Datan från den sensoriska bedömningen analyserades via EyeOpener, en programvara inom 

EyeQuestion, från vilken figurer baserat på panelbedömningens resultat skapades (se Figur 3 - 

7.). Data från bedömningarna sammanställdes även i en Principal Components Analysis (PCA) 

från vilken samband och korrelationer kunde utläsas. Panelen fick svara fritt kring egenskapen 

doft och rådatan bearbetades i en frekvensanalys. Alla egenskaper som förekom fyra gånger eller 

fler fördes in i Tabell 5.  

 

Via figurerna kunde uppsatsförfattarna analysera hur de olika paneldeltagarna bedömde proven 

och därigenom direkt se om någon bedömare stack ut och svarade annorlunda gentemot de 

andra. Uppsatsförfattarna fann två paneldeltagare som stack ut, dessa var A0004 och A0006. 

Paneldeltagare A0006 visade en viss differens mot de andra deltagarna på bedömningen av bland 

annat fetthalt och fläsksmak. Provare A0006 svarade dock oftast lika som de andra i panelen. På 

grund av detta gjordes ett test i EyeOpeners ANOVA - posthoc där både A0004 och A0006 

plockades bort i varsin ordning för att se om de olika produkternas egenskaper visade på högre 

eller lägre signifikans om en av paneldeltagarna uteslöts. Provare A0004 drog inte ner värdet av 

signifikans i studien. När provare A0006 togs bort resulterade det i att signifikansen för 
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ornesmak och syrlighet blev något högre, övriga var likvärdiga, varför alla paneldeltagare 

behölls i studien. Figurer och tabeller analyserades och utifrån detta drogs slutsatser mot 

bakgrunden. Data som saknade signifikans analyserades inte vidare i studien. 

 

Paneldeltagarna höll en jämn nivå mot varandra när de bedömde mörhet, fetthalt, saftighet vid 

första tuggan och fortsatt tuggning samt färg. För egenskapen ljus/mörk syntes en tydlig 

differens mellan hur paneldeltagarna svarat, varför denna egenskap syns vara svårbedömd. 

Angående sälta svarade panelen något olika per prov, men generellt över alla prover svarade de 

med lika stor skillnad. Panelen svarade något ojämnt angående fläsksmak och köttsmak över 

sessionen, vilket kan tyda på en något svårbedömd egenskap. 

  

3.7. Etiska överväganden inför studiens genomförande 

Den forskningsetiska planeringen för detta examensarbete har till största del handlat om 

uppsatsförfattarnas relation till det sponsrande företaget Nibble Gårdsgris och deltagarna i den 

sensoriska panelen. Uppsatsförfattarna har haft till avsikt att följa samtliga av Brymans (2011) 

etiska principer för forskning. Brymans (2011) etiska principer berör frivillighet, integritet, 

konfidentiallitet, anonymitet, informationskrav och nyttjandekrav. Samtliga paneldeltagare 

informerades om att deltagandet var frivilligt och vad syftet med studien var, vilket måste ske vid 

denna typ av studie (Bryman, 2011). Deltagarna fick även information om hur bedömningarna 

skulle gå till, vilket enligt Gustafsson et al. (2014) är viktigt för att undvika att paneldeltagarna 

missuppfattar och gör fel under bedömningarna. Enligt etiska principer får forskning inte vara 

upphov till skada för deltagarnas del, vilket i denna studie gällde panelen (ibid.). Den skada som 

skulle kunnat uppkomma för deltagarna i denna studie var någon typ av matförgiftning, vilken 

motverkades med hjälp av god livsmedelshygienisk kontroll och kunskap om råvarans risker, 

som till exempel trikiner. Denna parasit finns i fläskkött, men är mycket ovanlig i Sverige då alla 

grisar som slaktas i Sverige kontrolleras angående trikiner (Livsmedelsverket, 2013). Gällande 

det danska köttet finns ingen garanti för att det skulle vara trikinfritt, men allt kött i denna studie 

har varit infryst till en kärntemperatur på minst -18˚C, vilket efter en tid dödar trikinerna 

(Livsmedelsverket, 2013). 
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Denna uppsats skrevs på beställning av företaget Nibble Gårdsgris vilket medförde några etiska 

funderingar. Studien löpte risk för att bli vinklad om inte uppsatsförfattarna varit medvetna om 

sina val av produkt och metod. En lojalitet mot företaget skulle kunnat göra att bedömning och 

hantering skett till förmån för de egna produkterna, i detta fall Nibble Gårdsgris egna kött 

(Gustafsson et al., 2014). Uppsatsförfattarna hade dock en ambition om att vara opartiska genom 

hela studien. Tre olika fläskkotletter undersöktes, varav Nibble Gårdsgris var en av dem. 

Eftersom Nibble Gårdsgris gjorde beställningen av fläskkotletterna, fanns en risk för att de 

beställde kött från specifika producenter som håller en märkbart sämre kvalitet. På grund av 

denna risk var uppsatsförfattarna tydliga med syftet inför företaget, så att denna typ av felkälla 

kunde undvikas. Nybergs Deli och Scan Rapsgris har dock inte varit informerade om studien, 

vilket kan ses som ett avvikande från Brymans (2011) riktlinjer. Uppsatsförfattarna hävdar dock 

att Nybergs Deli och Scan Rapsgris inte påverkas eller kommer till skada i studien och därför 

inte behöver informeras. Det finns en viss risk för att producenterna hängs ut på ett sätt som är 

negativt för dem, om de nämns vid namn i studien. Uppsatsförfattarna anser att denna studie är 

så pass liten att den inte kommer publiceras i större grad och att en uthängning därför inte är en 

risk och därför är producenterna nämnda vid namn.  

4. Resultat 

I följande tabeller och figurer benämns Nybergs Deli som “Nybergs”, Scan Rapsgris som “Scan” 

och Nibble Gårdsgris som “Nibble”. Intensiteten sorteras i tre grupper, varav prover som visade 

lägre än 40 benämns som låg intensitet, prover med en intensitet mellan 40-60 benämns som 

medelhög och prover med en intensitet av 60 eller högre benämns som hög. 

 

4.1. Principal Components Analysis 

Sälta och fläsksmak korrelerar med varandra och så även fetthalt och saftighet vid den första 

tuggan. Köttsmak, umami och saftighet vid tuggning är också korrelerade. Det finns ett samband 

mellan saftighet, mörhet, fetthalt, köttsmak och umami. Det syns även ett samband mellan sälta, 

fläsksmak, syrlighet och metallisk smak. Ett mörkare kött tycks också ha större tendens att 

upplevas ha mer härsken smak och ornesmak. Bitterhet i kött har samband med en gråare färg (se 

Figur 3.).  
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Proverna från varje produkt kategoriserar sig tillsammans med liknande intensitet på de olika 

egenskaperna (se Figur 3.). Nibble Gårdsgris och Scan Rapsgris skiljer sig åt, men de ligger 

närmare varandra än vad Nybergs Deli gör. Nybergs Deli skiljer sig markant från både Nibble 

Gårsgris och Scan Rapsgris (se Figur 3.). Produkterna från Scan Rapsgris har en ojämn sensorisk 

kvalitet, Nybergs Deli har en något jämnare sensorisk kvalitet och Nibble Gårdsgris har en jämn 

sensorisk kvalitet (se Figur 3.). 

Figur 3. Multivariate - Principal Components Analysis (PCA) 
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4.2. Sensorisk kvalitet 

I detta avsnitt kommer resultaten som berör de sensoriska kvaliteterna presenteras. Egenskaperna 

färg, syrlighet, umami, bitterhet, härsken smak och ornesmak hade låg intensitet utan signifikanta 

skillnader mellan proverna eller produkterna och analyserades därför inte vidare i resultatet.  

4.2.1. Doft 

Resultatet för de dofter paneldeltagarna upplevde har sammanställts (se Tabell 5.). De 

egenskaper som förekom färre än fyra gånger uteslöts från tabellen, då de inte syntes relevanta. 

Samtliga fläskkotletter doftar mest av fläsk, syrlighet, kött och djur, men har även inslag av 

sötma, smörighet och nötighet. Proverna från Nybergs Deli hade något högre intensitet av doft 

generellt än de övriga proverna, men framförallt gällande fläskdoft, syrlighet och doften av djur.  

 

Tabell 5. Frekvensanalys av egenskapen doft 

Egenskap Nibble 1 Nibble 2 Nibble 3 Scan 1 Scan 2 Scan 3 Nybergs 1 Nybergs 2 Nybergs 3 

Sötma   1 2   1 1  

Fläsk 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

Nötig 1 1   1 1  2 1 

Syrlig 1 3 4 4 2 3 4 3 2 

Kött 1 2 2 2 1 1 2 2 1 

Djur 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

Smör  1 1 1   1 2  

 

4.2.2. Mörhet 

Resultaten för mörhet är tydligt uppdelade efter de tre produkterna. Nybergs Deli har högst 

intensitet gällande mörhet med en signifikant skillnad mot de övriga produkterna. Nibble 

Gårdsgris upplevdes ha en medelhög intensitet av mörhet och Scan Rapsgris upplevdes ha låg 

intensitet av mörhet (se Figur 4.). Det fanns en signifikant skillnad mellan de tre proverna från 

Nybergs Deli och de tre från Nibble Gårdsgris, men de var alla jämna inom proukterna (se Figur 
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4.). Scan Rapsgris höll en ojämnare mörhet inom gruppen och upplevdes signifikant mindre mört 

än de andra produkterna och det fanns även signifikanta skillnader i mörhet mellan de olika 

proverna från Scan Rapsgris (se Figur 4.).  

 

Figur 4. Descriptive Analysis - Comparison Means - Mörhet 

 

4.2.3. Saftighet 

Panelen upplevde att produkterna från Nybergs Deli var signifikant mycket saftigare än både 

Nibble Gårdsgris och Scan Rapsgris (se Figur 5. & Figur 6.). Nybergs Deli hade en hög intensitet 

av saftighet både vid den första tuggan och vid fortsatt tuggning. Nibble Gårdsgris hade en 

medelhög intensitet av saftighet vid den första tuggan och en något lägre vid fortsatt tuggning (se 

Figur 5. & Figur 6.). Scan Rapsgris upplevdes ha en låg intensitet av saftighet både vid första 

tuggan och fortsatt tuggning (se Figur 5. & Figur 6.). Scan 1 och Scan 3 tillsammans med Nibble 

3 upplevs som minst saftiga vid första tuggan och de har en signifikant skillnad mot Nibble 1 och 
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Nibble 2 samt Scan 3, som var något saftigare (se Figur 5).  Det fanns inga tydliga signifikanta 

skillnader mellan Nibble Gårdsgris och Scan Rapsgris gällande saftighet vid tuggning, men 

Nibble 1 låg något högre än de övriga (se Figur 6).  

 

Figur 5. Descriptive Analysis - Comparison Means - Saftighet vid första tuggan 

 

 

Figur 6. Descriptive Analysis - Comparison Means - Saftighet vid tuggning 
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4.2.5. Ljus/Mörk 

Det fanns en signifikant skillnad mellan de tre proverna från Nybergs Deli samt Nibble 1 i 

jämförelse med de resterande proverna, då dessa fyra var ljusast (se Figur 7.). Nibble 2, Nibble 3 

och samtliga prover från Scan Rapsgris upplevdes som mörkast, men de upplevdes ändå hålla en 

relativt låg intensitet av mörkhet. 

 

Figur 7. Descriptive Analysis - Comparison Means -  Ljus/Mörk 

 

4.2.6. Fetthalt 

Nybergs Deli hade högst intensitet av upplevd fetthalt, därefter upplevdes Nibble Gårdsgris ha en 

något lägre intensitet av fetthalt och sist Scan Rapsgris med en låg intensitet (se Figur 8.). 

Samtliga prover från Nybergs Deli upplevdes signifikant mycket fetare än samtliga från Scan 

Rapsgris samt Nibble 2. Produkterna minskade i upplevd fetthalt i en trappformation, vilket 

gjorde att även om det fanns fler signifikanta skillnader var de inte tydliga.  
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Figur 8. Descriptive Analysis - Comparison Means – Fetthalt 

 

4.2.7. Sälta 

Panelen kunde se en signifikant skillnad på sältan mellan Nybergs Deli som hade en medelhög 

intensitet av sälta mot Nibble Gårdsgris och Scan Rapsgris. Det fanns en viss skillnad mellan 

Scan Rapsgris och Nibble Gårdsgris, men signifikansen var inte tillräckligt stor för att vara 

noterbar.  

4.2.8. Köttsmak och fläsksmak 

Panelen upplevde signifikanta skillnader mellan fläskkotletterna gällande köttsmak och 

fläsksmak. Nybergs Deli hade högst intensitet av både fläsksmak och köttsmak med en 

signifikant skillnad mot Scan Rapsgris och Nibble Gårdsgris. Det fanns inga signifikanta 

skillnader mellan Scan Rapsgris och Nibble Gårdsgris. 
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5.4. pH 

De tre fläskkotletterna från Scan Rapsgris hade ett pH-värde på mellan 5,8 - 6,1. Fläskkotletterna 

från Nibble Gårdsgris hade pH-värden mellan 5,8 - 6,1 och Nybergs Deli hade pH-värden mellan 

6,0 - 6,1.  

 

Tabell 6. pH-värden för de olika fläskkotletterna 

Produkt Nibble 1 Nibble 2 Nibble 3 Scan 1 Scan 2 Scan 3 Nybergs 1 Nybergs 2 Nybergs 3 

pH-värde 6,0 6,1 5,8 6,1 5,8 5,8 6,0 6,1 6,1 

 

5. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat, vilket sedan ställs mot befintlig vetenskaplig litteratur 

som redovisats i den teoretiska bakgrunden. Därefter diskuteras metod- och materialvalen som 

gjordes för att svara på syftet med utgångspunkt att redogöra för hur dessa påverkat resultatet. 

Syftet med studien var att undersöka sensoriska kvaliteter i helstekt, urbenad fläskkotlett med 

olika tekniska kvaliteter. Samt att besvara frågorna: Hur ser de sensoriska profilerna ut för 

vardera fläskkotlett? Vilka sensoriska skillnader respektive likheter går att finna mellan de olika 

fläskkotletterna? Kan skillnaderna bero på köttets tekniska kvaliteter? 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras de resultat som kunde utläsas efter den sensoriska panelbedömningen 

mot den litteratur som redovisats i den teoretiska bakgrunden.  

5.1.1. En karta över de sensoriska kvaliteterna 

Sälta och fläsksmak korrelerade med varandra och så även fetthalt med saftighet vid den första 

tuggan (se Figur 3.). Detta samband motstrider McGees (2004) teori om att det är saftighet vid 

tuggning som har ett samband med fetthalten i köttet. McGee (2004) menar att saftigheten vid 

den första tuggan har att göra med det fria vattnet. Denna studie visar dock att saftigheten även 

har att göra med mängden fett, vilket smälter vid höga temperaturer (Jonsson et al., 2007). Det 

fanns även ett visst samband mellan saftighet, mörhet, fetthalt, köttsmak och umami. 
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Korrelationen mellan köttsmak och umami kan ses som väntad, då många köttprodukter har en 

hög smak av umami (Forskning & Framsteg, 2008). En framträdande köttsmak som beror på 

mängden konventionellt foder tros dock påverka mörheten negativt (McGee, 2004; Jonsäll, 

2000), vilket denna studie motsäger eftersom alla undersökta fläskkotletter kommer från grisar 

som äter en stor del konventionellt foder och det inte finns någon korrelation gällande mörhet, 

köttsmak och produkterna (Figur 3). 

 

Panelen kände en tydlig och likvärdig doft av fläskkött på samtliga prover. Kött, syrlighet och 

djur var också vanligt förkommande. Dessa dofter kan ses som naturliga, eftersom det är just vad 

panelen doftat på. Även smakmässigt kopplades syrlighet ihop med fläsksmaken. Det fanns ett 

visst samband mellan sälta, fläsksmak, syrlighet och metallisk smak, vilket kan ha att göra med 

att salt som krydda har en smakförhöjande effekt (Jonsson et al., 2007). Syrlighet kan enligt 

Bryhni et al., (2002) ha att göra med lågt pH, men är i sådant fall kopplat till lägre 

smakintensitet. I denna studie finns dock inga kopplingar mellan syrlighet och smakintensitet (se 

Figur 3.). pH-värdet var dessutom normalhögt eller något högre i samtliga fläskkotletter (Bredahl 

et al., 1998; Tabell 6.). Ett mörkare kött kan ibland kopplas till defekten DFD (Bredahl et al., 

1998), men det har i denna studie ingen koppling till fläskkotletternas textur, viket gör att denna 

defekt kan uteslutas. Det mörkare köttet tycks dock ha större tendens att ha mer härsken smak 

och ornesmak, men det finns ingen koppling mellan dessa i litteraturen. 

 

Uppsatsförfattarna anar att syrligheten kan vara en del av karaktären för fläskkött, vilket inte 

finns definierat i tidigare litteratur. Det skulle även kunna gälla den metalliska smaken, vilken är 

tydlig i fläskkotletterna, trots att de var stekta till en kärntemperatur på mellan 66 och 72˚C. I 

förstudien visades att en högre kärntemperatur minskar järnsmak och metallisk smak (Ahlström 

et al., 2014).  

5.1.2. Nibble Gårdsgris 

Nibble Gårdsgris fläskkotletter hade ett lätt förhöjt pH-värde (se Tabell 6), men det verkar inte 

ha påverkat den sensoriska kvaliteten nämnvärt. Det är dock möjligt att fläskkotletterna skulle 

varit något saftigare och mörare om de haft ett lägre pH (Bredahl et al., 1998). Generellt hade de 

tre proverna från Nibble Gårdsgris ett jämnt resultat bland de olika egenskaperna, vilket kan bero 
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på att de har en liten produktion (Nibble Gårdsgris, 2014a) och att alla grisar hanteras lika från 

uppfödning till slakt.  

 

Nibble Gårdsgris hade en medelhög intensitet av mörhet och en låg intensitet av saftighet både 

vid första tuggan och fortsatt tuggning. Dessa egenskaper hade en tydlig korrelation i studien och 

detta gäller även för Nibble Gårdsgris fläskkotletter. Det fanns dock en signifikant skillnad i 

saftigheten vid första tuggan mellan de tre proverna från Nibble Gårdsgris, vilket visar på en 

något ojämn kvalitet. Detta kan ha att göra med kärntemperaturen, då Nibble Gårdsgris 

fläskkotletter differerade mellan 66 och 72˚C i sluttemperatur (se Figur 1.; McGee, 2004). Nibble 

Gårdsgris fläskkotletter upplevdes ha en låg intensitet av fetthalt, men två av fläskkotletterna 

upplevdes signifikant mycket fetare än en av de egna samt alla från Scan Rapsgris. Den upplevda 

fetthalten kan ha med det intramuskulära fettet att göra, vilket ofta påverkar den upplevda 

saftigheten i kött (Bredahl et al., 1998; McGee, 2004). I Nibble Gårdsgris fläskkotletter har 

saftigheten och fetthalten en likvärdig intensitet, vilket skulle kunna stärka det samband Bredahl 

et al. (1998) och McGee (2004) nämner. Även mörheten är sammankopplad till saftigheten, då 

denna studie påvisar dess korrelation. 

5.1.3. Nybergs Deli 

Nybergs Deli hade det högsta pH-värdet, men det var endast nämnvärt över rekommenderat pH 

och kan inte påvisas ha påverkat de sensoriska egenskaperna i köttet. Det högre pH-värdet kan 

dock förklaras av stabiliseringsmedlet i saltlagen som fläskkotletterna mörades i (Svenskt kött, 

2014e). Fläskkotletterna från Nybergs Deli upplevdes som de fetaste med en medelhög intensitet 

av upplevd fetthalt. De upplevdes ha en hög intensitet av saftighet vid både den första tuggan och 

vidare tuggning, båda signifikant mycket saftigare än Nibble Gårdsgris och Scan Rapsgris. 

Fläskkotletterna från Nybergs Deli höll en mycket hög intensitet av mörhet. Detta kan bland 

annat ha att göra med att de inte föds upp på klöverensilage (Landbrug & Fødevarer, 2013), 

vilket tros påverka både mörheten och saftigheten negativt (Johansson et al., 1996). Förutom 

detta kan den höga mörheten också ha att göra med korrelationen till saftighet, som troligtvis är 

hög i Nybergs Delis fläskkotletter på grund av mörningen i saltlags-marinad med 

stabiliseringsmedel (Svenskt Kött, 2014e).  
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Nybergs Delis fläskkotletter upplevdes signifikant mycket saltare än resterande produkter, vilket 

kan bero på saltlagen som de mörades i. Nybergs Deli upplevdes även ha både en signifikant 

mycket intensivare fläsk- och köttsmak än de övriga fläskkotletterna (se Figur 3.). Troligtvis är 

det sältan i Nybergs Delis fläskkotletter som förstärker fläsksmaken och köttsmaken, så som salt 

förstärker alla smaker. Detta kan intygas av Jonsson et al. (2007) som påvisat sambandet mellan 

sälta och andra smaker. Sältan upplevdes troligtvis högre i Nybergs Delis fläskkotlett eftersom 

den blev “dubbelt” saltat när den låg i saltlag och alltså hade mer sälta än de 2 % salt som 

tillsattes under studien. Saltet och även druvsockret i lagen kan ha förstärkt smakerna av fläsk 

och kött i fläskkotletten (Jonsson et al., 2007).  

 

Uppsatsförfattarna ställer sig frågan om den höga mörheten, den intensiva saftigheten och de 

tydliga smakerna beror på produktionen eller om fläskkotletterna har påverkats av hanteringen av 

styckningsdetaljen. Mörningen skedde genom marinad i en saltlag med druvsocker, aromer, 

antioxidationsmedel E325 och stabiliseringsmedel E451 (Se Tabell 3) och Jonsson et al. (2007) 

påvisar att en sådan hantering kan påverka just dessa egenskaper. Stabiliseringsmedlet i saltlagen 

kan även ha gjort att fläskkotletten höll vätskan längre än de andra (Svenskt Kött, 2014e). En 

långsam utsöndring av köttsaft vid tuggning av fläskkotletten kan vara det som gör att Nybergs 

Deli upplevs som mycket saftig (McGee, 2004). 

5.1.4. Scan Rapsgris 

Scan Rapsgris hade ett normalt pH-värde, även om de låg lite över rekommenderat värde för 

fläskkött (se Tabell 6; Bredahl et al., 1998). Scan Rapsgris hade en jämn intensiv doft av fläsk. 

De doftade även mycket syrligt, kött och djur. Överlag hade produkterna från Scan Rapsgris en 

ojämn sensorisk kvalitet (se Figur 3). Kanske beror detta på att Scan Rapsgris har väldigt många 

gårdar och lantbrukare (Scan, 2014a) och att grisarna därför inte behandlas på likvärdiga sätt.  

 

Scan Rapsgris upplevdes som minst fet och höll en låg intensitet av mörhet, vilket kan bero på 

det konventionella foder som är basen i grisarnas foderstat (Jonsäll, 2000). Både saftigheten vid 

den första tuggan och fortsatt tuggning upplevdes som låg för fläskkotletterna från Scan 

Rapsgris, då de hade en låg intensitet och var signifikant mindre saftiga än Nybergs Deli, dock 

utan signifikant skillnad mot Nibble Gårdsgris. Eftersom mörhet har en tydlig korrelation till 

saftighet (se Figur 3) kan den låga mörheten förklaras av detta. Den låga saftigheten kan 
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eventuellt förklaras av den låga fetthalten (Bredahl, et al., 1998; McGee, 2004) eller 

fläskkotlettens viktminskning i samband med tillagning. Scan Rapsgris fläskkotletter tappade 

mest vikt, ibland över 25 % (se Figur 2.). Denna vikt består troligtvis till största del av köttsafter, 

som annars bidragit till saftigheten i köttet (Jonsson et al., 2007). Scan Rapsgris fläskkotletter 

var de kotletter i studien som vägde mest. De tillagades därför under längre tid och kanske kan 

detta ha lett till en större vätskeförlust än Nibble Gårdsgris och Nybergs Deli (se Bilaga 4). 

5.1.5. Generella noteringar 

Samtliga prover var lika varandra i färgen och det fanns inga signifikanta skillnader mellan de 

olika fläskkotletterna. Utifrån detta kan det diskuteras om färgen är en sådan egenskap som oftast 

håller en likvärdig kvalitet, eftersom det näst intill krävs ett defekt kött för att färgen skall ändras, 

som vid DFD eller PSE (Bredahl et al., 1998). De tre Fläskkotletterna från Nybergs Deli och en 

av fläskkotletterna från Nibble Gårdsgris var signifikant mycket mörkare än övriga fläskkotletter. 

De hade även ett något förhöjt pH-värde (se Tabell 6), vilket skulle kunna koppas till DFD 

(Bredahl et al., 1998). Eftersom ingen av kotletterna upplevdes torr eller seg kan dock denna 

defekt uteslutas. I övrigt hade samtliga fläskkotletter likvärdiga pH-värden på några decimaler 

över önskat pH på 5,5 (se Tabell 6.; Bredahl et al., 1998). Detta tyder på att ingen av grisarna 

från varken Nybergs Deli, Nibble Gårdsgris eller Scan Rapsgris var märkbart stressade tiden 

innan slakt (Bredahl et al., 1998; McGee, 2004; Svenskt kött, 2014b). Det är dock svårt att 

konstatera denna fakta angående Nybergs Deli, då stabiliseringsmedlet i saltlagen kan ha förhöjt 

fläskkotlettens pH-värde (Svenskt kött, 2014e). 

 

Ingen av fläskkotletterna upplevdes ha nämnbar ornesmak eller beska. Detta tyder på att det inte 

förekom några okastrerade hangrisar bland materialet i studien (Lundström et al., 2009). Det är 

positivt för samtliga producenter att fläskkotletterna saknar denna bismak. Detta då konsumenter 

är kritiska till okastrerade hangrisar (Lundström et al., 2009). Konsumenter efterfrågar ett kött 

med hög sensorisk kvalitet och viktigast är att köttet smakar ”gott” (Gustafsson et al., 2006; 

Jonsäll, 2000; Bryhni et al., 2002 & Ngapo et al., 2003). Olika konsumenter föredrar olika 

sensoriska egenskaper (Jonsäll, 2000). De sensoriska egenskaper som efterfrågas är smak och 

textur som hög mörhet och hög saftighet (Bryhn et al., 2002; Jonsäll, 2000; Sasaki et al., 2013). 

De rimmade fläskkotletterna från Nybergs Deli höll en mycket högre sensorisk kvalitet, med 

både intensivare mörhet och saftighet än övriga prover och till denna studie var det svårt att få 
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orimmade fläskkotletter från Danmark. Med detta i baktanke är det enligt denna studie inte 

konstigt om den danska fläskkotletten säljer mer än den svenska, eftersom dess sensoriska 

egenskaper matchar kundgruppens preferenser för god kvalitet i kött. Konsumenterna har dock 

ett intresse för att köpa ett etiskt producerat kött (Jonsäll, 2000) där köttet är av svenskt ursprung 

(Sveriges konsumenter, 2014; Ngapo, 2003 & Ekelund Axelson, 2004). Om endast ursprunget 

spelat roll borde Sveriges konsumenter vara villigast att konsumera kött från Scan Rapsgris eller 

Nibble Gårdsgris på grund av dess ursprung, men även aspekter som pris, smak och kvalitet 

spelar in i detta val (Sveriges Konsumenter, 2014). Det går alltså att påstå att Sveriges 

konsumenter efterfrågar något som inte finns bland de fläskkotletter som undersökts i studien. 

Detta då de efterfrågar en sensorisk kvalitet som finns i Nybergs Deli, men tekniska kvaliteter 

som finns i Scan Rapsgris och Nibble Gårdsgris. Kanske innebär detta att de svenska 

producenterna måste arbeta mer med de sensoriska kvaliteterna i fläskkött, men det kan också 

vara ett tecken på att hantering och behandling av styckningsdetaljer kan göra en skillnad.  

 

5.2. Metod och materialdiskussion 

För att få en utförlig och trovärdig bakgrund valde studiens författare att genomföra en 

litteraturstudie med fokus på tekniska kvaliteter och konsumenters preferenser. Databasen FSTA 

valdes på grund av dess en miljon artiklar inriktade på mat (Ebscohost, 2014). Detta ansågs vara 

en fördel då irrelevanta artiklar för undersökningen automatiskt sorterades bort. Litteratur som 

inte var vetenskapligt publicerad användes i studiens teoretiska bakgrund för att komplettera de 

vetenskapligt publicerade källorna. Däremot försökte uppsatsförfattarna att använda mer av den 

vetenskapligt publicerade litteraturen då det är enklare att kontrollera deras trovärdighet samt att 

de generellt är mer opartiska i sina texter (Bryman, 2011).  

 

Det material som efterfrågades från svenska grossister var färska, hela, urbenade fläskkotletter. 

Detta gick endast att få tag i med svenskt ursprung. Det fanns ingen matchande fläskkotlett med 

danskt ursprung, vilket skapade problem för reliabiliteten i studien. Uppsatsförfattarna valde 

därför att ta den danska fläskkotlett som gick att få ta i, vilket var en saltlagsmörad, fläskytterfilé 

(se Tabell 3.). Saltlagen bedömdes vara en nackdel för studien då denna bidrog till att 

variablerna, tillika de olika fläskkotletterna, skiljde sig åt med en stor felvariation, vilket skulle 
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kunna ge en lägre validitet (Bryman, 2011). Eftersom ingen likvärdig dansk produkt fanns 

tillgänglig, bortsåg uppsatsförfattarna från risken för felkälla och valde att se på detta som en 

tekniska kvalitet. Uppsatsförfattarna bedömde att denna produkt är vad som säljs på marknaden 

och därmed konkurrerar med de andra två fläskkotlettraderna i studien, därav valde författarna 

att behålla den.  

 

Då uppsatsförfattarna aktivt valde bort att bryna köttet innan ugnstillagningen undveks en ojämn 

tillagning av fläskkotletterna. Däremot fanns en stor variation mellan hur högt fläskkotletterna 

steg i kärntemperatur efter de tagits ut ur ugnen. Sluttemperaturerna varierade från 66°C till 72°C 

(se Figur 1.), vilket enligt McGee (2010) kan orsaka att köttet upplevdes torrare desto högre 

sluttemperaturen var. Det fanns inga tecken på att ursprung eller uppfödning påverkade den höga 

temperaturökningen. Eftersom ugnstemperaturen var densamma och varje prov mättes 

individuellt med termometer kan endast storleken vara det som påverkat, då denna varierade upp 

till 512g (se Bilaga 4). På grund av detta kan proverna behövt vara kortare eller längre tid i 

ugnen tills de nått 62°C i kärntemperatur och därför stigit mer efter att de tagits ut ur ugnen. 

Detta kan i sin tur ha påverkat variationen av viktförändring beroende på mängd vätska och fett 

som släppts från fläskkotletterna (Jonsson et al., 2007). Nybergs Delis låga viktförändring kan 

även ha att göra med stabiliseringsmedlet i saltlagen den mörats i (Jonsson et al., 2007).  

 

För att pröva reliabiliteten i studien presenterades tre prover av varje produkt med ett replikat. 

Detta visade på en viss stabilitet, tillräckligt stor för att inte förkasta reliabiliteten i studien 

(Bryman, 2007). Studiens författare valde att använda en jämförande design på 

panelbedömningen, för att kunna påvisa likheter och skillnader mellan de olika produkterna 

(Bryman, 2007). För att få hög validitet valde författarna att använda en tränad panel som 

mätinstrument, eftersom det är ett beprövat sätt för att bedöma sensoriska egenskapers intensitet 

(Gustafsson et al., 2014). Endast två övningar genomfördes, vilket i efterhand kan ses som något 

få, då panelen inte var så samstämmiga som uppsatsförfattarna önskat. Bedömningen hölls i en 

styrd miljö i ett laboratorium för att öka replikerbarheten (Bryman, 2011) samt för att förhindra 

att paneldeltagarna distraherades av yttre påverkan under bedömningen (Gustafsson et al., 2014). 

Trots en något otränad panel utlästes ett tydligt resultat. Eftersom resultatet var tydligt bedömde 

uppsatsförfattarna att studiens validitet var bibehållen. 
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Fläskkotletterna från varje produkt kategoriserar sig tillsammans med liknande intensitet på de 

olika egenskaperna (Figur 3). Det tyder både på att panelen hade lätt att bedöma skillnader 

mellan de olika proverna och att de olika fläskkotletterna höll en något jämn kvalitet inom sin 

grupp. Enligt Bryhni et al. (2002) och Jordbruksverket (2013) skiljer sig de tekniska kvaliteterna 

gällande produktion mellan fläskkotletterna. Faktumet att de skiljer sig åt i de sensoriska 

profilerna kan ha att göra med just sådana skillnader inom de tekniska kvaliteterna (Jonsäll, 

2000; Bryhni et al., 2002). 

5.3. Forskningsetiskt utfall och diskussion 

Ett informationsblad (se Bilaga 2) lämnades i pappersformat till de sensoriska paneldeltagarna. 

Även paneldeltagarna som inte deltog vid den sensoriska panelbedömningen fick ta del av detta 

informationsblad, vilket gör att samtliga inblandade fått all information om studien. Vid varje 

sensorisk panelträning samt vid den sensoriska bedömningen informerades även paneldeltagarna 

om hur upplägget såg ut, vad de skulle göra och vad de skulle testa. Efter den sensoriska 

bedömningen informerades paneldeltagarna om vad deras insats i bedömningen gav för resultat. 

De informerades även om att deras svar var anonymiserade och att det inte gick att utläsa vem 

som svarat vad. 

 

Då studiens författare blev sponsrade av företaget Nibble Gårdsgris valde de att koda 

produkterna vid tillagningen för att förhindra olika behandling av produkterna på grund av 

studiens författares olika personliga värderingar. På dessa sätt uppnåddes uppsatsförfattarnas 

ambition att vara opartiska. För att paneldeltagarna inte skulle komma till skada vid de 

sensoriska panelbedömningarna hölls de livsmedelshygieniska kravs som kan ställas på att 

hantera och tillaga fläskkotlett. Uppsatsförfattarna använde sina kockkunskaper och hanterade 

livsmedel samt redskap på ett hygieniskt sätt och arbetade medvetet med att hålla det färskt och 

okontaminerat. Vid testning av pH-värdet, som tog rum i ett laboratorium som håller 

listeriabakterier, förstördes fläskkotletterna på ett säkert sätt för att förhindra eventuell spridning 

av bakterier. Ingen fläskkotlett som kommit i kontakt med laboratoriet förtärdes. 
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Vid två tillfällen har studien omtalats i radio. Båda uppsatsförfattarna har blivit intervjuade i 

direktsändning, men har vid dessa tillfällen undvikit att tala om vilka fläskkotletter som 

undersökts i studien, just för att förhindra att någon producent eller leverantör skulle hängas ut i 

media. De mediala uttalandena har enligt uppsatsförfattarna skett på ett forskningsetiskt korrekt 

sätt.  

 

5.4. Slutsatser 

Resultatet visar på att Nybergs Deli är saftigast, mörast, fetast och tappar minst vätska. De har en 

intensiv doft, en medelhög intensitet av fett, en hög intensitet av saftighet och mörhet, en intensiv 

sälta och en intensiv smak av fläsk och kött. Nibble Gårdsgris har en jämn kvalitet med en 

intensiv doft, en medelhög intensitet av mörhet, en låg intensitet av saftighet och en låg intensitet 

av upplevd fetthalt. Nibble Gårdsgris har en något lägre intensitet av de sensoriska egenskaperna 

än Nybergs Deli. Scan Rapsgris håller en ojämn sensorisk kvalitet och upplevs både som torrast 

och segast. De har en intensiv doft och låg intensitet av både mörhet, saftighet och fetthalt.  

 

Tekniska kvaliteter har visats sig ha en påverkan på sensoriska egenskaper i fläskkotlett. Det som 

påverkar den sensoriska kvaliteten mest är behandling av slaktkropp och styckningsdetalj. 

Beroende på hur fläskkotletten möras eller tillagas upplevs dess sensoriska egenskaper 

annorlunda. Om en fläskkotlett möras i saltlag med tillsatt druvsocker och stabiliseringsmedel 

upplevs den som mer smakintensiv, mör och saftig. Dessutom släpper fläskkotletten mindre 

vätska om den mörats i saltlag. En saltlagsmörad fläskkotlett upplevs smaka mer av salt, kött och 

fläsk än en fläskkotlett som mörats genom enbart vakuum. Detta visar på att grossister och 

kockars beredning av fläskkotletter kan vara avgörande för dess sensoriska kvalitet. 

 

5.5. Praktisk användning och vidare forskning 

Resultatet från studien kan användas för att förändra kockar, konsumenter, grossisters och 

måltidskreatörers tankesätt när det handlar om hur de ser på kvalitet i kött, främst fläskkotlett. 

Denna studie visar tydligt att de tekniska kvaliteterna i fläskkotletten påverkar den upplevda 

sensoriska kvaliteten. Kockar måste därav hålla sig uppdaterade om hur grisbranchen utvecklas 

och produktionen ser ut. De måste även ha goda kunskaper om såväl behandling och tillagning 
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av det kött som skall beredas. Dagens kockar kan genom denna studie få en bredare kunskap om 

vad som påverkar och förändrar de sensoriska kvaliteterna i fläskkött. Genom den kunskapen kan 

de ställa högre och mer specifika krav på sina leverantörer, gällande just djurens tekniska 

kvaliteter, för att kunna optimera de sensoriska kvaliteterna och uppnå ett önskvärt resultat i sin 

matlagning.  

 

Teknisk och sensorisk kvalitet på kött är ett viktigt ämne inom MoV och för blivande kockar. 

Likväl för yrkeskockar kan det vara viktigt att få en teoretisk kunskap inom detta område, då det 

innebär en fördjupning av kunskapen om råvaran som produkt. Därför anser författarna till denna 

uppsats att fortsatt forskning inom ämnet är ytterst viktigt. Framtida forskning som bygger på 

denna studie skulle kunna ta upp vad god respektive dålig kvalitet på kött är, både teknisk och 

sensorisk. En framtida studie skulle även kunna fokusera på att undersöka hur konsumenter, 

yrkeskockar, grossister, lantbrukare samt politiker ser på de tekniska kvaliteterna, vad de olika 

grupperna värderar högt i den tekniska kvaliteten samt vad de värderar i den sensoriska 

kvaliteten. En jämförelse mellan olika länder, exempelvis Sverige och Danmark skulle kunna 

genomföras med hjälp av intervjuer och observationer.   
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Bilaga 2 

Informationsblad om uppsatsprojektet Helstekt fläskkotlett 

 

Du får detta informationsblad för att du sökt till att vara med i den sensoriska panelen i 

detta examensarbete om sensoriska kvaliteter i benfri, helstekt fläskkotlett. 

 

Vi är två studenter som läser tredje året på programmet Kulinarisk kock och 

måltidskreatör som skriver vårt examensarbete i samarbete med Nibble Gårdsgris. 

Arbetet genomförs för att undersöka olika sensoriska kvaliteter på helstekt fläskkotlett 

från tre olika producenter. Det finns ofta skillnader i djurhållning och foderstat som kan 

påverka både pris och kvalitet på köttet.  

 

Det denna studie syftar till att göra sensoriska profiler och mäta är hur smak och textur 

på fläskkotletter skiljer sig åt mellan olika producenter. Detta kommer att undersökas 

genom den sensoriska bedömning som du kommer vara med och genomföra. Vi vill 

veta hur kotlettraderna smakar, hur konsistensen upplevs och vilka skillnader som finns. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till att du är med och genomför den sensoriska bedömningen, 

det kommer hjälpa oss i vårt arbete och förhoppningsvis kan det göra att världen blir en 

klokare plats där inte bara priset spelar roll för vilken produkt vi väljer.  

 

Linn Sommar och Sara Thörnlund Persson 

 

Vid frågor kontakta: 

Åsa Öström 

Professor vid restaurang- och hotellhögskolan 

asa.ostrom@oru.se 

019-302011

mailto:asa.ostrom@oru.se
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Bilaga 3 

Producent Leveransdatum Datummärkning Datummärkning 
Slakterihuskod 

etc. 
Skador på 

förpackning 
Levereringssätt Produkt Förpackning 

    Tillverkningsdatum Bäst före   ja/nej M&S/Menigo     

Nibble 1 2014-04-10 04-07-2014 2014-04-22 se417eg nej Menigo 
Nibble 

Gårdsgris 
vakuum 

Nibble 2 2014-04-10 04-07-2014 2014-04-22 se417eg nej Menigo 
Nibble 

Gårdsgris 
vakuum 

Nibble 3 2014-04-10 04-07-2014 2014-04-22 se417eg nej Menigo 
Nibble 

Gårdsgris 
vakuum 

Scan 1 2014-04-10 01-04-2014 2014-04-22 se81eg nej Menigo 
Scan 

Rapsgris 
vakuum 

Scan 2 2014-04-10 01-04-2014 2014-04-22 se81eg nej Menigo 
Scan 

Rapsgris 
vakuum 

Scan 3 2014-04-10 01-04-2014 2014-04-22 se81eg nej Menigo 
Scan 

Rapsgris 
vakuum 

Nybergs 1 2014-04-15 - 2014-05-05 se626eg nej M&S 
Nybergs 

Deli 
vakuum 

Nybergs 2 2014-04-15 - 2014-05-05 se626eg nej M&S 
Nybergs 

Deli 
vakuum 

Nybergs 3 2014-04-15 - 2014-05-05 se626eg nej M&S 
Nybergs 

Deli 
vakuum 
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Producent Vikt Färg 
pH 

Direkt 
pH 

Homogenat 
Lukt 

kappans 
tjocklek 

Längd 
& 

Bredd 
höjd 

mängd 
som ska 
putsas 
(senor) 

magert/fett 
mörkt/ljust 

kött 

  gram rosa/grå   
10g kött, 90ml 

fysiologisk 
koksaltlösning 

lukt/doft mm/mm cm cm g     

Nibble 1 1195,1 
gammelrosa- 

rött 
5,6 6,0 kött - 30*10 4 - 

medel insprängt 
fett 

medel 

Nibble 2 1427,7 
gammelrosa-

biffrött 
6,2 6,1 

tydlig 
fläsk 

- 33*11 4 - 
medel insprängt 

fett 
mörk till medel 

Nibble 3 1242,7 
gammelrosa-

lätt röd 
5,3 5,8 lätt fläsk - 30*12,5 3,5 - 

medel insprängt 
fett 

Ljus till medel 

Scan 1 4428,0 
rödrosa mot 

biffröd 
6,2 6,1 

tydlig 
fläsklukt 

- 62*15 5 - 
mycket insprängt 

fett 
medel till mörkt 

Scan 2 4327,7 
mörkrosa - 

röd 
5,3 5,8 

svag 
köttdoft 

- 62*14,5 5 - 
lite till medel 

insprängt 
medel till mörkt 

Scan 3 3536,0 
gammelrosa 

- biffröd 
5,4 5,8 

svag 
fläsk 

- 59*15 3,5 - 
lite till medel 

insprängt 
ljus till mörkt 

Nybergs 1 1310,8 
jämn 

gammelrosa 
5,8 6,0 

stark 
fläsk 

- 26*8 5 74,44 
medel insprängt 

fett 
medel 

Nybergs 2 1142,2 
jämn 

gammelrosa 
6,0 6,1 fläsk - 28*8 6 94,99 

medel insprängt 
fett 

medel 

Nybergs 3 1082,5 
gammelrosa 

- röd 
6,1 6,1 fläsk 2mm 27*10 4 63,64 

lite till medel 
insprängt 

medel 
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Producent blodfläckar hårt/mjukt kött 
färg på vätska som 
släpps som ligger i 

förpackning 

mängd vätska som 
släppt i förpackning 

Övrigt Batchnummer 

  ja/nej     g     

Nibble 1 nej fast röd 9,05g     

Nibble 2 nej fast-mjukt röd 7,33g     

Nibble 3 nej mjuk svagt röd 7,24g     

Scan 1 nej fast röd 6,25 skärs upp av oss   

Scan 2 nej fast röd 23,25 skärs upp av oss   

Scan 3 nej fast röd 14,36 skärs upp av oss   

Nybergs 1 nej fast ljust röd/orange 2,5g 
Köttet är mörat genom marinering. 
Kotlett av gris 88 %, vatten, salt, 
druvsocker, naturlig arom, 
antioxidationsmedel E325, 
stabiliseringsmedel E451. 

141510186 

Nybergs 2 nej fast ljust orange 1,0g 141510186 

Nybergs 3 nej medelfast ljusröd 10,63 141510186 
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Bilaga 4 

 

Producent Kod Kod i EyeQ 
Råvikt, 

uppdelad (g) 
Råvikt (g) 

Vikt efter 
frysning (g) 

Viktförändring (g) Viktförändring (%) 

Nibble 1 1 
274 570 

1195 1179 16 1,34% 
863 582 

Nibble 2 2 
759 750 

1427,7 1416 11,7 0,82% 
912 635 

Nibble 3 3 
683 561 

1242,7 1230 12,7 1,02% 
437 632 

Scan 1 4 
362 884 

1690,1 1684,5 5,6 0,33% 
923 764 

Scan 2 5 
159 922 

1951,8 1928,5 23,3 1,19% 
749 963 

Scan 3 6 
971 734 

1534,3 1525 9,3 0,61% 
631 742 

Nybergs 1 7 
579 563 

1232,6 1223 9,6 0,78% 
325 638 

Nybergs 2 8 
427 551 

1046 1036,5 9,5 0,91% 
685 452 

Nybergs 3 9 
876 528 

1018,7 1003,5 15,2 1,49% 
830 451 
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Producent 
Vikt efter 
tillagning 

(g) 

Viktförändring 
(g) 

(%) 
Total 

viktförändring 
(g) 

total 
viktförändring 

(%) 
Övriga kommentarer 

Temperatur 
vid uttagning 

ur ugn 

Temperatur 
efter stigning 
(Avrundat till 
närmsta hela 

grad) 

Nibble 1 
496 74, 12,98% 

218 18,24% 
  62 66 

481 101, 17,35%   62 72 

Nibble 2 
600, 150, 20,00% 

288,7 20,22% 
  62 72 

539 96, 15,12%   62 68 

Nibble 3 
461, 100, 17,83% 

280,7 22,59% 
  62 71 

501 131, 20,73%   62 71 

Scan 1 
670 214, 24,21% 

407,1 24,09% 
  62 71 

613 151, 19,76%   62 66 

Scan 2 
712 210, 22,78% 

514,8 26,38% 
  62 70 

725 238, 24,71%   62 69 

Scan 3 
559 175, 23,84% 

396,3 25,83% 
  62 71 

579 163, 21,97%   62 68 

Nybergs 1 
482 81, 14,39% 

200,6 16,27% 
Kletig känsla 62 71 

550 88, 13,79% Kletig känsla 62 69 

Nybergs 2 
490 61, 11,07% 

163 15,58% 
Kletig känsla 62 70 

393 59, 13,05% Kletig känsla 62 67 

Nybergs 3 
459 69, 13,07% 

176,7 17,35% 
Kletig känsla 62 71 

383 68, 15,08% Kletig känsla 62 71 

 


