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Sammanfattning 

 

Fermenteringsprocessen vid framställandet av miso ger upphov till en rad nya aromer och 
smaker, bland annat natriumglutamat. 
 
Syftet med studien är att producera en misopasta på grödorna korngryn och gula ärtor och 
analysera dess sensoriska egenskaper.  
 
Metoden som använts vid studien för att genomföra den sensoriska analysen är Repethory Grid 
Methodology. Vid framställandet av misoprodukterna användes receptur från Shurtleff & 
Aoyagis (1976) bok The book of miso.  
 
Miso på korngryn och gula ärtor beskrivs ha sensoriska egenskaper som hö, havre och kokta 
sädesslag i både arom och smak samt fruktig arom med toner av cider, äpple och äppleskal. 
 
Studien visar att de skandinaviska grödorna korngryn och gula ärtor lämpar sig väl för 
misoproduktion och dess sensoriska egenskaper som hö, havre och kokta sädesslag i både arom 
och smak samt fruktig arom med toner av cider, äpple och äppleskal. 
 

Nyckel ord: smak, fermentering, koji 
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Förord 
Tack till Willhelm Tham vår handledare genom studien för visat intresse och mikrobiell 

kompetens. Tack till paneldeltagarna som ställt upp vid den sensoriska analysen, tack till de 

vänner och familj som läst studien. 
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Introduktion 
Miso är en relativt komplex mikrobiell produkt där vetenskap möter hantverk. Genom 

fermenteringsprocessen omvandlas blandningen av ris, sojabönor och salt till en intressant 

produkt med komplex smak och arom. Misons smakpallet har utvecklats i över 2000 år och har 

likt lagrade hårdostar en hög halt av monsodiumglutamat. Misoprodukternas komplexitet vid 

produktion är likt vin varierande från årgång till årgång.  

 

Fermenteringsprocessens förmåga att skapa en smakrik produkt med hög halt av 

monsodiumglutamat från råvaror som i sig generellt sett inte anses ha högt hedonist värde har 

gett upphov till följande studie. I studien undersöks de sensoriska egenskaperna som uppkommer 

vid fermentering på korngryn och gula ärtor efter traditionellt japanskt misorecept. 

 

Ämnesrelevans i relation till Måltidskunskap och Värdskap  

Genom produktion av en skandinavisk miso är förhoppningarna att bidra till att bredda basen för 

ämnet måltidskunskap. Nya studier i ämnet måltidskunskap leder till fler publicerade arbeten i 

databasen DIVA. Misoproduktion hör traditionellt sett hemma i östra Asien och merparten av den 

vetenskapliga litteraturen kring miso är skriven på diverse asiatiska språk, främst japanska. En 

tidigare litteraturstudie (James & Halling, 2013) har visat att det är brist på svensk vetenskaplig 

litteratur som behandlar miso och det är vår förhoppning att den föreliggande studien delvis kan 

fylla en lucka. Det finns även en brist på studier där misofermentering sker på andra grödor än 

sojaböna (Reis, 1993).  

 

Vår studie kommer förhoppningsvis att leda till ökad förståelse för miso och det hantverk som 

krävs för att framställa denna. Måltidskunskap kopplar ihop vetenskap med hantverk och praktisk 

kunskap (Gustavsson, 2004). Misoproduktionen är en relativt komplex mikrobiell process där 

vetenskap möter hantverk. Mathantverket kopplar samman sensorisk och teknologisk forskning i 

kombination med handens kunskap vilket i sin tur ger en måltidsupplevelse (Gustavsson, 2004). 

Genom sensorisk analys är målet att dokumentera de specifika egenskaperna som miso på 

skandinaviska råvaror har. Sensorisk analys används för att undersöka livsmedlets sensoriska 

attribut (Nordin, 2004). Det är för måltidskunskapen som forskarämne relevant att behålla en 
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hantverksmässig bas och att inte enbart ägna sig åt teori. Genom att nya produkter framställs med 

hjälp av vetenskapliga metoder ökar kunskapen om hantverket. (Gustafsson & Jonsson, 2004). 

Måltidskunskapen tar således hänsyn till John Dawneys filosofiska synsätt “learning by doing” 

(Gustavsson, 2004).  

 

Hur en produkt smakar beror på råvarornas egenskaper och kvalitet (Nordin, 2004). Att känna till 

vad som händer utifrån råvarornas kemiska och fysikaliska egenskaper borde för kocken vara av 

intresse och betydelse (op. cit.). Råvarornas kvalitet kan förbättras eller försämras vid kemiska 

och fysikaliska reaktioner (op. cit.). Vid misoproduktion är det viktigt att känna till råvarornas 

kemiska och fysikaliska egenskaper som till exempel näringsvärde, beständighet att vid lagring 

och innehåll av stärkelse och protein och hur dessa reagerar vid olika tillagningstekniker (Nordin, 

2004). Med denna kunskap kopplas vetenskapen och hantverket ihop. Den praktiska kunskapen 

och hantverket ger en bättre förståelse för de processer som sker i råvarorna (op. cit.). Hantverket 

används för att förstå de processer som sker vid produktion av miso.  

 

Den föreliggande studien har som mål att producera en miso på skandinaviska råvaror och att se 

vad som händer då man tillämpar en östasiatisk fermenteringsteknik på andra grödor än de som 

traditionellt sett används. Som kock finns det alltid en strävan efter att upptäcka nya råvaror, 

smaker och tekniker, något som mison med sin komplexitet i både smak, arom och 

fermenteringsprocess uppfyller. Det går att finna vissa likheter mellan det som kallas för det 

nynordiska köket och den smakpalett som finns i de östasiatiska köken. Framförallt i Japan med 

sina rena och tydliga smaker. De båda köken har likheter i en smakbild som består av exempelvis 

inläggningar med skarp syra, sälta och sötma, konsten att preservera råvaror genom inläggningar 

och fermentering. De båda köken fokuserar på skarpa smaker, högt innehåll av örter och 

grönsaker, en mindre del animaliskt protein samt ett visst fokus på fisk och skaldjur. Miso har 

egenskapen att fungera både som smaksättning samt som en god källa för protein (Shurtleff & 

Aoyagi, 1976). Intresset för att som kock producera en egen miso på regionala grödor har 

framförallt väckts av misons komplexitet och smak så väl som fermenteringsprocessen och 

produktens höga halt av glutaminsyra, men även strävan att upptäcka och arbeta med nya råvaror 

och produkter.  
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Teoretisk bakgrund  

Fermentering kan ses som en del i biocyklen då det finns en drivkraft i naturen att förbruka 

energin, bevara näringen i organiskt materia och bryta ner materian till koldioxid, vatten och 

enkla mineraler (Caballero, 2003). När dessa angrepp av mikroorganismer sker på födoämnen ses 

det huvudsakligen som försämring eller som en förlust av önskvärda egenskaper (op. cit.). Några 

av dessa förändringar har dock visat sig ge upphov till förbättring i smak, doft och textur (op. 

cit.). Ett bra exempel på detta är att vid denaturering av protein frigörs aminosyran glutaminsyra 

vilket är detsamma som umami (Nygren, 2004). Denatureringen sker genom fermentering (op. 

cit.).  

 

Konsten att producera miso genom att fermentera ris och sojabönor har existerat i östra Asien i 

över 2000 år (McGee, 2004). Mison som har kommit att bli synonym till den japanska 

gastronomin har varit en grundpelare i det japanska köket sedan produkten anlände med de 

kinesiska buddistmunkarna (op. cit.). Miso konsumeras idag av alla i Japan men skiljer sig i val 

av gröda och stil över hela landet (Shurtleff & Aoyagi, 1976).  

 

Miso är en fermenterad bönpasta gjord på koji (en produkt på ris alternativt korn), mögelsvampen 

Asperigillus oryzae och sojabönor (McGee, 2004). Miso delas in i tre huvudkategorier: ris, 

korngryn samt sojabönsmiso (Shurtleff & Aoyagi, 1976). Samtliga misosorter produceras med 

koji samt sojaböna förutom den sistnämnda där mögelsvampen Aspergillus oryzae tillsätts direkt 

till sojabönorna. Här tillverkas alltså ingen koji först (op. cit.). Miso delas även in i två subarter, 

naturlig framställd miso samt industriell miso (op. cit.). Naturlig miso innehåller inga tillsatser, 

den pastöriseras inte och fermenteringen sker inte i en tempererad miljö (op. cit.). Industriell miso 

pastöriseras i regel alltid, detta för att avstanna fermenteringsprocessen innan mison paketeras. 

Fermenteringen sker i kontrollerad tempererad miljö och det finns i regel tillsatser i dessa 

produkter (op. cit.) Industriell miso fermenteras vanligen i tre veckor till skillnad från naturlig 

miso som fermenteras under betydligt längre tid (op. cit.).  
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Den komplexa smakpaletten i miso har förfinats genom århundranden och dess 

användningsområden är många, i Shurtleff och Aoyagis (1976) bok The book of miso beskrivs 

över 400 recept med miso. Dessa varierar från den mer traditionella misosoppan, vilket är det 

vanligaste användningsområdet av miso, till mer innovativa och framförallt intressanta områden 

som pastry, desserter, pickling, m.m. (op. cit.). Misons välgörande egenskaper är väl vedertagna i 

Japan, med uttrycket “a bowl of miso soup a day, keeps the doctor away” sägs miso motverka de 

negativa effekterna av rökning och strålning, bota förkylning samt ha en mängd andra positiva 

hälsosamma egenskaper (op. cit.). Miso är en proteinrik produkt och innehåller en stor mängd 

B12 (op. cit.). När sojabönan bryts ner under fermenteringsprocessen frigörs en rad ämnen som 

aminosyror och essentiella fettsyror som kroppen annars hade haft svårt att ta upp (op. cit.). 

Förutom misons kulinariska bredd och de välsmakande aromer som bildas vid fermentering så 

har alltså fermenteringsprocessen även en rad positiva hälsoegenskaper. 

 

Produktion 

Nedan följer en övergriplig förklaring över hur produktionen av miso går till, i stycket 

fermenteringsprocessen förklaras varje steg i processen grundligt. 

  

Produktionen av miso sker i två steg där framställandet av koji är det första steget (McGee, 

2004). Koji är en produkt av ångat eller kokt ris till vilket mögelsvampen Asperigillus oryzae 

tillsätts (op. cit.). Kojiproduktionen sker i grunda fat för att få en jämn tillväxt av mögelsvampen 

A. oryzae (op. cit.). Kojin förvaras sedan i 35-38°C i cirka 48 timmar innan det är dags för det 

andra steget (op. cit.). Efter 48 timmar när kojin är som mest aktiv ska den ha klumpat ihop sig en 

aning, vara vit i färgen och söt i smaken (op. cit.). Kojin doftar nu jäst med en tydlig sötma och är 

nu klar för steg två (Shurtleff & Aoyagi, 1976).  

 

I steg två blandas den färdiga kojin med salt, vatten och kokta sojabönor (Deshpande m fl., 

2000). Blandningen fermenteras sedan i lufttäta kärl och packas tätt för att förhindra tillväxten av 

oönskade mögelsorter i eventuella luftfickor (Shurtleff & Aoyagi, 1976). Det är nu blandningen  
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av koji och sojaböna fermenteras och blir till miso (Shurtleff & Aoyagi, 1976). Misoprodukten 

lagras sedan i kärlen för fermentering i från allt mellan en vecka till två år i 30-38°C (McGee, 

2004).  

 

Fermenteringsprocessen  

För att fermenteringsprocessen ska komma igång vid produktion av miso behöver man först 

producera koji (McGee, 2004). Koji används sedan för att få igång denaturering av proteinet i det 

andra steget i fermenteringsprocessen utav miso (Caballero, 2003). Mögelsvampen A. oryzae som 

har växt till sig i kojiprocessen producerar trådliknande hyfer (svampens byggstenar) och genom 

dessa hyfer produceras de enzymer som i sin tur bryter ned de kolhydrater och proteiner i 

grödorna (McGee, 2004). För att få igång tillväxten av A. oryzae i produktionen av koji används 

kolhydratrika råvaror (Jay, Loessner & Golden, 2005). A. oryzae växer bäst i temperaturer mellan 

35-38°C (op. cit.). Problem uppstår om temperaturen överstiger 38°C, då sker den enzymatiska 

utvecklingen långsammare och oönskad bakterieflora kan börja växa (op. cit.). Stiger 

temperaturen ytterligare och överstiger 45°C avstannar den enzymatiska utvecklingen helt och 

kojin blir oanvändbar (Shurtleff & Aoyagi, 1976). Vid temperaturer lägre än 25°C avstannar den 

enzymatiska utvecklingen och kojin kan angripas av oönskade mögelsvampar (op. cit.). Om kojin 

förvaras vid 35-38°C är det endast den önskvärda mögelsvampen A. oryzae som har möjligheten 

till tillväxt (op. cit.) Koji används vid fermentering av grödor som har låg sockerhalt, men är rik 

på stärkelse och/eller protein (Jay m fl., 2005).  

 

Vid misotillverkningens andra steg tillsätts kokade bönor, vatten och salt (McGee, 2004). 

Salttillsatsen gör att A. oryzae slutar tillväxa, men dess enzymer fortsätter att vara aktiva (op. 

cit.). Denna syrefattiga och saltrika miljö är gynnsam för salttoleranta mjölksyrabakterier och 

jästsvampar, vilka är nödvändiga för produktionen av miso (op. cit.). Misoprodukter har en 

salthalt på 5-15 procent (op. cit.). Vid uppkomsten av aminosyror och genom de omättade 

fettsorterna som naturligt finns i sojabönan mildras salthalten under fermenteringsprocessen 

(Shurtleff & Aoyagi, 1976). Vid misoproduktion kokas sojabönorna för att enzymerna lättare ska 

kunna bryta ned proteinet i bönorna (Shurtleff & Aoyagi, 1976).  
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För att ge enzymerna från kojin de bästa förutsättningarna för att verka krossas eller mixas de 

efter tillagning (Shurtleff & Aoyagi, 1976). De enzymerna som kojin producerar bryter ned 

protein, stärkelse och lipider (op. cit.). Enzymerna från koji är grundläggande för att det ska ske 

en utveckling av peptider, aminosyror och sockerarter i fermenteringsprocessen (Ogasawara m 

fl., 2006). Enzymerna består av tre viktiga huvudenzymer, protease vilket bryter ner proteinet, 

amylase vilket bryter ner stärkelsen och lipidase vilket bryter ner lipiderna (Shurtleff & Aoyagi, 

1976). Proteinet omvandlas till polypeptider och peptider för att sedan omvandlas till enkla 

aminosyror (Shurtleff & Aoyagi, 1976). På så sätt frigörs glutaminsyra (op. cit.). Glutaminsyra 

finns i saltform och benämns då som natriumglutamat MSG, monsodiumglutamat (op. cit.). 

Smaken av umami kommer från MSG (op. cit.). Miso är således rik på umami (Shurtleff & 

Aoyagi, 1976). Andra produkter som är naturligt rika på natriumglutamat är lagrade hårdostar 

som parmesan och cheddar, jästextrakt och svamp (Dermiki m.fl., 2013). 

 

Sensorisk beskrivning av miso 

Misons sensoriska egenskaper beskrivs som salt- och umamirik (Caballero m fl., 2003; McGee, 

2004; Shurtleff & Aoyagi, 1976). Problematiken när det kommer till att beskriva misons smak är 

dess variation och komplexitet (Shurtleff & Aoyagi, 1976). Här liknar mison produkter som ost 

och vin men saknar ett beskrivande språk (op. cit.). Smaken på miso beror på ett flertal olika 

anledningar, råvara och receptur är grundläggande för dess smak och arom så väl som 

fermenteringstemperatur och tid (Shurtleff & Aoyagi, 1976). Produktionsmiljön och 

bakteriefloran är även den avgörande för smaken (op. cit.). Precis som årgångsvin kan miso från 

en producent skilja sig i smak och arom från år till år trots exakt samma receptur och råvaror, 

vilket tyder på misons komplexitet i smakutveckling vid produktion (Shurtleff & Aoyagi, 1976). 

 

Miso kan variera från att vara mustig, nästintill köttaktig i smak och arom med en skarp sälta och 

en viss nötighet, till att vara lätt och fruktig med hög sötma och syra. De estrar som produceras 

under fermenteringsprocessen kan ge en fruktig arom med inslag av bland annat ananas och 

andra frukter (Shurtleff & Aoyagi, 1976; Reis, 1993; McGee, 2004).  
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Kojin bidrar till misoproduktens arom och sötma, medan sojabönan mestadels står för smaken 

(Shurtleff & Aoyagi, 1976). Misons karaktär bestäms till stor del utav mängden koji och salt i 

förhållande till mängden sojabönor. Hög procentsats koji ger en söt produkt - detta beror på att 

enzymerna bryter ned kolhydraterna till enkla sockerarter. Salthalten i sin tur styr 

fermenteringsprocessens hastighet då lägre salthalt ger en snabbare fermenteringsprocess. Längre 

och långsammare fermentering ger mörkare misoprodukter med en djupare, kraftigare smak 

medan misosorter med högre andel koji och lägre salthalt ger en ljusare miso med söt arom och 

smak (Shurtleff & Aoyagi, 1976).  

 

På grund av att korn har lägre innehåll av kolhydrater är miso baserad på korn inte lika söt som 

miso producerad på ris (Shurtleff & Aoyagi, 1976). Kornmiso är jordig i sin arom, salt och 

mindre söt än den producerad på riskoji, med en subtil korngryns-arom (op. cit.) Denna typ av 

miso blir grynig till skillnad från miso på riskoji (op. cit.). Miso på ris är lättare i sin karaktär, den 

har en mildare beska och sälta, samt är lätt i sin arom med en viss sötma (op. cit.). Miso 

producerad på ärtor har söt arom och smak (Reis, 1993). 

 

Mjölksyrebakterierna i misoproduktionen bidrar till en lätt syra samt till misons långa hållbarhet 

(Shurtleff & Aoyagi, 1976). De jästsvampar som frodas på sockerarter producerar alkohol, de 

organiska syror som tillkommer regerar med alkoholen och bildar estrar, vilket bidrar till misons 

arom (Shurtleff & Aoyagi, 1976). Välsmakande substanser bildas genom den enzymatiska 

brunfärgningen som sker när enzymerna från A. oryzae bryter ner proteinet (Caballero m fl., 

2003; McGee, 2004).  

 

Råvaror 

För att den önskvärda enzymatiska brunfärgningen ska ske vid fermentering är det viktigt att 

använda en råvara med hög proteinhalt (Caballero m fl., 2003). Denatureringsprocessen av 

proteinet kan jämföras med en maillardreaktion, vilket är en reaktion som sker när protein och 

sockerarter upphettas och faller isär, detta bidrar till uppkomsten av flera nya smakämnen 

(McGee, 2004).  
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Genom tidigare litteraturstudie framkommer det att korngryn samt gula ärtor har ett likvärdigt 

innehåll av kolhydrater medan ris och sojaböna har ett likvärdigt innehåll av protein, hypotetiskt 

sett borde det vara möjligt att framställa en miso på dessa råvaror (Halling & James, 2013). Vid 

misotillverkning används i regel koji baserad på ris vilket generellt sett har högt 

kolhydratinnehåll, kojin blandas sedan vanligtvis med sojabönor vilket är rik på protein (McGee, 

2004). Miso tillverkad av kornbaserad koji kräver en längre fermenteringstid än miso producerad 

på koji av ris, detta beror på att korn har lägre innehåll av kolhydrater samt ett högre protein- 

innehåll än vad ris har (Shurtleff & Aoyagi, 1976). 

 

Miso tillverkad av kikärtor samt bondbönor som substitut för sojaböna finns dokumenterad 

(Reis,1993). Hen producerar miso på gula ärtor och vita bönor, samt använder sig av en koji-

starter på korn och A. oryzae. Tidigare studier på misofermentering av skandinaviska råvaror 

finns dokumenterade genom Nordic food lab (2011) som producerar miso på bovete och gula 

ärtor. Det går även att finna liknande studier i boken Fäviken skriven av Magnus Nilsson (2012) 

här ingår recept på fermenterad pasta av baljväxter. Miso av bovete och gula ärtor, samt det 

recept som ingår i boken Magnus Nilssons bok, produceras på samma tillvägagångssätt som 

traditionell miso. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att producera en misopasta på grödorna korngryn och gula ärtor samt att 

analysera dess sensoriska egenskaper.  

 

 

Metod och material 

 

Metodval 

Metoden som används vid det sensoriska testet är en så kallad Repethory Grid Methodology 

(Gustafsson m.fl, 2014). Metoden är en kognitiv kartläggningsteknik som används för att förstå 

hur personer tänker vid olika tillfällen eller uppfattar olika saker (op. cit.). Metoden har kommit 
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att bli populär vid sensorisk analys där den används för att konsumenterna själva ska beskriva hur 

de upplever en produkt (Gustafsson m.fl, 2014). Metoden används för att få fram uppgifter om 

huruvida produkter skiljer sig från varandra men även vilka sensoriska egenskaper produkterna 

har (op. cit.). 

 

För att kunna komma fram till uppsatsens syfte behövs en metod som beskriver och ger 

indikationer på produktens sensoriska egenskaper. Repethory Grid Methodology passar syftet då 

metoden ger deltagarna möjlighet att själva beskriva produkternas egenskaper med egna ord. 

 

Genomförandet utförs i tre steg. Deltagarna får först information om testet, hur det sensoriska 

testet ska gå till samt bakgrundsinformation om projektet (Gustafsson m.fl, 2014). Deltagarna 

presenteras sedan för testerna, de får provsmaka samtliga tester och var för sig ta ut dess 

sensoriska egenskaper med egna ord (op. cit.). När deltagarna har plockat ut och godkänt de 

sensoriska egenskaperna används dessa ord vid det tredje steget. I det tredje steget görs ett 

intensitetstest där deltagarna var för sig graderar de sensoriska egenskaperna (op. cit).  

 

Receptinsamling 

Möjligheterna att producera miso på andra råvaror än de som traditionellt används presenteras i 

studien gjord av Reis (1993) samt Tano-Debrah och Gbeddy (2004) studie. Genom att jämföra 

näringsinnehållet i soja och ris med skandinaviskt spannmål och baljväxter i en databas 

framtagen av United States Department of Agriculture (2014) framgår att korngryn och gula ärtor 

skulle lämpa sig bäst för produktion av koji och miso.  

 

Efter sökning på internet och i litteratur beslutade vi att recept från The Book of Miso: Volume 1 

(Shurtleff & Aoyagi, 1976) skulle användas vid produktionen av koji och miso. 

 

Urval 

Urvalet till studien skedde genom bekvämlighetsurval, tillfrågade att delta i studien var personer 

tillgängliga i vår närhet (Bryman, 2008). Först annonserades det efter deltagare på sociala 
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medier. Då gensvaret var för lågt valde vi att muntligt tillfråga personer. Förfrågan om att ställa 

upp på en sensorisk analys av miso gick ut till studenter vid RHS Grythyttan som kunde tänkas 

tycka att produktion och sensorisk analys av miso var av intresse. Till en början förfrågades sju 

studenter varav samtliga svarade ja. Då detta anses vara ett för skralt antal för att genomföra en 

lyckad sensorisk analys genomförd med repethory grid methodology förfrågades ytterligare ett 

tiotal personer utanför RHS Grythyttan, av dessa svarade fyra stycken ja. Totalt genomfördes den 

sensoriska analysen på elva personer. Nackdelen med att göra ett bekvämlighetsurval är att det 

inte går att generalisera resultatet på en population (Bryman, 2008). 

 

Genomförande 
Nedan följer en förklaring på hur de båda misoprodukterna producerades och hur det sensoriska 

testet genomfördes. 

 

Produktion 

Inför studien produceras två sorters miso- en miso på de skandinaviska råvarorna korngryn och 

gula ärtor samt en miso på de traditionella råvarorna ris och sojabönor. Detta för att kunna 

jämföra de båda misosorterna. Misoproduktionen följer receptur från The Book of Miso: Volume 

1 (Shurtleff & Aoyagi, 1976).  

 

För framställning av varje misosort används 900 g korngryn alternativt ris och 4,4 g A. oryzae för 

att producera koji. Därefter tillsätts 1500 g gula ärtor alternativt sojabönor, 600 g salt samt 960 g 

vatten. Korngrynen blötläggs i 15 minuter medan riset blötläggs i 30 minuter. Därefter ångas de 

var för sig på bleck i ugn på 100°C i 20 minuter. När korngrynen och riset svalnat till 45°C 

blandas och inkuberas dessa med A. oryzae och bildar på så sätt koji. Kojin får sedan stå i 

värmeskåp i 48 timmar på 30 °C för att A. oryzae ska få växa till sig. Blötläggning av gula ärtor 

respektive sojabönor sker i 24 timmar. Därefter ångas de i ugn på 100°C i 40 minuter. När 

baljväxterna svalnat processas de i mixer för att sedan var för sig blandas med vatten, salt och 

koji. De förpackas sedan i vakuumpåsar på 500 g vardera och förvaras därefter i ett kalibrerat 

värmeskåp på 33°C där fermenteringen sker i 10 veckor. 
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Mison observeras på synliga förändringar, konsistensförändringar och smakförändringar första 

veckan, femte veckan samt tionde veckan. Produktionen dokumenteras i en labbrapport som 

sedan analyseras och bearbetas. Alla moment fotograferas och sparas för att kunna styrka de 

observationer som görs.  

 

Sensoriskt test 

I genomförandet fick panelen två stycken misosoppor. Deltagarna skulle här svara på sensoriska 

egenskaper gällande smak och doft; de fick högst skriva tio ord under varje kategori.  

 

Misosopporna benämndes som nr 1 och nr 2, varav nr 1 var miso producerad på korngryn och 

gula ärtor, medan nr 2 var miso producerad på ris och sojabönor. Misosopporna var tillagade med 

¼ misopasta i förhållande till vattenmängden. Misosoppan silades sedan fri från gryn och ärtor.  

Misosopporna serverades varma i svarta standardiserade ISO-glas som används för 

dryckesprovning. Deltagarna skriver under det första steget ner de smaker och dofter som de 

finner i de båda produkterna. När samtliga deltagare är färdiga med det första steget kopieras 

deltagarnas testpapper upp i två kopior. Därefter serveras deltagarna misosopporna nr 1 och nr 2 

en andra gång. De är nu omkodade till 101 samt 365. Misosoppa nr 1 är nu 365 och nr 2 är 101. 

Testpanelen bedömer nu de sensoriska egenskaperna som de tidigare plockat ut efter intensitet. 

De båda misosopporna testas parallellt men bedöms på var sitt papper. Deltagarna ges under hela 

det sensoriska testet den tid de behöver. Deltagarna fick lov att öppet diskutera med varandra 

under provningarna och testledarna fanns med under hela provningarna för att svara på frågor och 

funderingar. Testerna utfördes i grupper på sju samt fyra personer vid två olika testtillfällen.  

 

Bearbetning av material 

Analys av rådata skedde i dataprogrammet Excel och de sensoriska testerna anonymiseras vid det 

här stadiet. För att skapa en struktur kategoriseras smaker och dofter. Strukturen gick till på 

följande sätt. 
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Grundsmakerna kategoriseras för sig och övriga smaker skapar därefter egna kategorier: 

sädesslag, bröd, kokta sädesslag, umamirika produkter samt nötighet. Dofterna kategoriseras 

enligt samma schema med kategorierna: bröd, sädesslag, baljväxter, umamirika produkter, 

svamp, unket, laktos, tillagat ris och rostad nöt. Sötma, vilket i det här fallet består av vad som 

beskrivs som fruktsötma, delades upp i två kategorier: ananas och torr fransk cider. 

 

Medelvärdet för samtliga kategorier utifrån intensitetsskalan från de två olika misoprodukterna 

räknas sedan ut och ställs mot varandra. Med detta material skapas sedan diagram i Excel för att 

ge en bättre överblick. Diagrammen gör det lättare att avläsa huruvida dessa två misoprodukter 

skiljer sig ifrån varandra. På så sätt kan vi se vilka sensoriska attribut som bäst beskriver den 

miso producerad på korngryn och gula ärtor. 

 

Forskningsetisk planering 

Vid vetenskapliga studier finns det etiska principer att förhålla sig till för att personer som är i 

direkt kontakt med studien inte ska skadas på något sätt (Bryman, 2008). Följande principer 

förhåller sig studien till: Informationskravet vars avsikt är att deltagare skall få information om 

studiens syfte, samt de moment som de ska delta i och att deltagandet är helt frivilligt (op. cit.). 

Samtyckekravet finns för att deltagarna ska få nödvändig information för att kunna ta ställning 

om sitt deltagande (op. cit.). Rekrytering av testpanelen bygger på frivilligt deltagande. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ges vid testtillfället ska hanteras på ett så 

konfidentiellt sätt som möjligt (Bryman, 2008). 

 

Inför genomförandet av de sensoriska testerna tilldelades alla deltagare ett informationsblad där 

bland annat studiens syfte förklarades (bilaga XX). Efter att deltagarna läst igenom bladet gjordes 

en kort presentation om studiens syfte samt de kommande momenten i det sensoriska testet.  

 

Inga personuppgifter lagras förutom förnamn, dessa kodas sedan vid analysen av det sensoriska 

testet. Författarna förhåller sig till nyttjandekravet (Bryman, 2008). Nyttjandekravet innebär att 

insamlat material om enskilda personer endast ska användas i föreliggande studie. 
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Resultat 

 

Produktion 

Kojin gjord på korngryn har efter 48 timmar i värmeskåp en kletig konsistens och synliga fläckar 

av vitt mögel. Smak och lukt på kojin är tydlig jästarom, svag arom av alkohol och fruktig sötma 

i smak. Kojin gjord på ris har efter 48 timmar i värmeskåp en mjuk, kletig konsistens och är täckt 

av vitt mögel. Smak och lukt på kojin är tydlig alkohol- och jästdoft samt uteslutande söt i smak. 

Den märkbara skillnaden mellan de båda kojiprodukterna är A. oryzaes synliga utveckling- denna 

utveckling syns tydligare på den koji producerad på ris. De båda koji-produkterna har en mjuk 

konsistens samt tydlig jästarom - detta visar på att A. oryzae har haft en tillväxt på både ris och 

korngryn. 

 

Under första veckan av fermenteringen sker inga förändringar på misoprodukterna. Först under 

den femte veckan syns förändringar - de båda misoprodukterna har nu börjat brytas ner till 

mindre klumpar och har en lösare konsistens. Smakmässiga förändringar har även skett då sältan 

är svagare och den upplevs ha en viss umami. Vid den tionde veckan har de båda 

misoprodukterna brutits ner till än mindre klumpar och är lösare i konsistens än tidigare. Båda 

misoprodukterna har nu tydliga brunare partier i påsarna, de smakar mindre salt samt har en 

tydlig smak av umami. 

 

Trots skillnaderna i utvecklingen av A. oryzae vid kojiproduktionen på de båda råvarorna ses 

ingen skillnad i fermenteringsprocessens andra steg. Misoprodukterna upplevs fermentera på 

samma vis och i ungefär samma hastighet. Förändring i konsistens samt färg verkar ske på 

samma sätt i de båda produkterna. Ingen av misosorterna visar någon uppkomst av gasbildning 

vid fermenteringsprocessen.  
 

 

 



19 
 

Sensorisk analys 

De båda misoprodukterna upplevs smaka sädesslag - de beskrivs smaka råg, korngryn, havre, 

gröt, hö och majs. De båda misosorterna doftar sädesslag och de beskrivs ha en arom av hö, gröt, 

gräs, lada samt bröd. Mison producerad på korngryn och gula ärtor upplevs dock ha en högre 

arom samt smak av samtliga beskrivna dofter inom kategorin sädesslag. Mest framträdande för 

denna miso är doft och smak av hö.  

 

De båda misoprodukterna har en fruktsötma i sin arom som skiljer sig i karaktär. Den producerad 

på korngryn och gula ärtor uppfattas även ha en hög arom av äpple och beskrivs dofta äppelcider 

samt äppleskal. Mison på ris och sojabönor visar sig dofta mer av ananas, äppelsaft och 

apelsinsaft samt har en något sötare arom än den producerad på korngryn och gula ärtor.  

 

De båda misosorterna upplevs ha ungefär lika hög syra. Mison på korngryn och gula ärtor har en 

något sötare smak och upplevs även smaka mindre salt samt umami än den producerad på ris och 

korngryn. De båda misosorterna beskrivs smaka och dofta lagrad ost, grönsaksbuljong, grillchips, 

fisksås samt svamp (bilaga).  

 

Misoprodukterna både doftar och smakar jäst. De beskrivs som bakjäst, deg och underbakat ljust 

bröd. De beskrivs även ha en viss nötig samt smörig arom, och båda benämns även dofta bakat 

bröd och rågbröd. Båda misosorterna förknippas med en svampdoft och jordig och unken arom. 

Testpanelen finner även att båda misoprodukterna doftar kokt ris, matvete och majs. Övriga 

aromer är smör, mjölk, och malt.  
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Resultatdiskussion 

 

Produktion 

De båda kojiprodukterna har efter 48 timmar i värmeskåp en kletig konsistens och synliga fläckar 

av vitt mögel. De båda produkterna smakar alkohol och fruktsötma. Aromen på de båda 

produkterna är jäst, alkohol och fruktsötma. Detta överensstämmer i såväl smak som doft men 

även visuellt med Shurtleff & Aoyagi´s (1976) beskrivning av önskade attribut efter 48 timmar 

vid kojiproduktion.  

 

Att den koji på korngryn endas har fläckar av vitt mögel medan den koji på ris är täckt av vitt 

mögel har med största sannolikhet att göra med kolhydratinnehållet i de båda grödorna. Då ris 

innehåller mer kolhydrater än korngryn bör spridning av A. oryzae ske snabbare och med bättre 

resultat på ris än på korngryn (Shurtleff & Aoyagi, 1976). Andra faktorer som styrker detta är att 

den koji producerad på ris är sötare i smak än den koji producerad på korngryn, detta beror på att 

kolhydraterna med hjälp av A. oryzae bryts ned till enkla sockerarter (op. cit.) 

 

De smakmässiga förändringarna som sker under misoproduktionen är ett resultat av den 

enzymatiska nedbrytningen som sker (McGee, 2004). Saltet uppfattas som mildare genom 

uppkomsten av aminosyror och genom de omättade fettsorterna som finns i sojabönan (Shurtleff 

& Aoyagi, 1976). Då detta sker i de båda misoprodukterna visar det att de omättade fettsorterna 

som finns i sojabönan även finns i de gula ärtorna. Den umamiuppkomst som sker under hela 

fermenteringsprocessen är ett resultat av att proteinet omvandlas till enkla aminosyror (op. cit.). 

Förändring i färg är även detta ett resultat av den enzymatiska nedbrytningen, när proteinet 

denaturerar sker den enzymatiska brunfärgningen (McGee, 2004).  

 

Sensorisk analys 

Den jästa fruktighet som liknas vid cider kan vara en kombination av de aromer som kommer 

från jästsvampen A. oryzae samt de estrar som uppkommer när sockerarterna omvandlas till 

alkohol (Shurtleff & Aoyagi, 1976). Dessa estrar beskrivs dofta ananas så väl som annan frukt 
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(McGee, 2004). Att de båda misoprodukterna beskrivs smaka och dofta umamiprodukter så som 

lagrad ost visar att det har skett en nedbrytning av de komplexa molekyler som i sin tur friger de 

glutaminsyror som finns i sojabönorna och i de gula ärtorna (Shurtleff & Aoyagi, 1976; Dermiki 

m.fl., 2013). Miso på korngryn beskrivs i Shurtleff & Aoyagi´s (1976) bok vara jordig i sin arom 

och detta bekräftas i den sensoriska analysen. Den milda syrligheten som testpanelen upplever i 

smak samt arom kommer troligtvis från de mjölksyrebakterier som tillväxer i 

fermenteringsprocessen (Shurtleff & Aoyagi, 1976).  

 

Likt tidigare beskrivning av misoprodukters variation i doft och arom beskrivs de båda 

misoprodukterna ha aromer med fruktsötma (Shurtleff & Aoyagi, 1976; Reis, 1993; McGee, 

2004). Produkterna varierar från uppkokt apelsinsaft och ananas för den miso producerad på ris 

och sojabönor till äppelcider, äppleskal och äpple för den miso producerad på korngryn och gula 

ärtor. Ingen av misoprodukterna i det sensoriska testet beskrivs som mustiga och ingen nämner en 

köttig arom eller smak (Shurtleff & Aoyagi, 1976; Reis, 1993; McGee, 2004). Detta kan bero på 

att misoprodukterna är fermenterade under en kort period och har än så länge bara utvecklat vissa 

av de aromer och smaker som kan komma att framträda under en längre fermenteringsprocess 

(Shurtleff & Aoyagi, 1976;Deshpande m.fl., 2000). Mison på korngryn och gula ärtor upplevs av 

panelen ha en mer sädestonad arom med beskrivningar som hö, lada, havre, gräs och tillagade 

sädesslag som havregrynsgröt. Detta indikerar att dessa två råvaror ger en karakteristisk arom. 

 

Den miso som producerats på korngryn och gula ärtor upplevs av panelen som mer söt och än 

mison gjord på ris och sojabönor, detta överensstämmer inte med vad Shurtleff & Aoyagi (1976) 

nämner angående miso på korn. Den miso vars koji görs på korn ska generellt bli mindre söt än 

den miso producerad på riskoji då korn innehåller lägre halt av kolhydrater än vad ris gör. 

Kolhydraterna i sin tur omvandlas till enkla sockerarter och bidrar till sötman i misoprodukten 

(Shurtleff & Aoyagi, 1976). Detta överensstämmer heller inte med att den koji på korngryn under 

misoproduktionens första stadie upplevs mindre söt än den koji producerad på ris.  
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Metod- och materialdiskussion 

Recepturen från Shurtleff & Aoyagi (1976) modifieras något för att anpassas till det moderna 

köket då recepturen är från 1976. Enligt Shurtleff & Aoyagi (1976) ska misopastan fermenteras i 

lufttäta kärl. Misopastan fermenterades istället i vakuumpåsar som i sin tur placerades i 

värmeskåp på 33°C. Samtliga baljväxter och sädesslag ångas i ugn istället för att kokas, detta för 

att kunna ha bättre kontroll över processen. 

 

Den sensoriska analysen repethory grid methodology skulle med fördel kunna stärkas med ett 

större antal deltagare för att ge möjligheten att än bättre fastställa de sensoriska egenskaperna i 

mison producerad på korngryn och gula ärtor. Rekommenderat antal deltagare vid repethory grid 

methodology är 30 personer. Studien är endast utförd på 11 personer vilket drar ner studiens 

reliabilitet. Studiens resultat gällande de sensoriska attributen på den miso framställd på korngryn 

och gula ärtor ses därför mer som en indikation på sensoriska egenskaper hos produkten. Bortsett 

från det låga deltagarantalet vid den sensoriska analysen vilket påverkar reliabiliteten fungerar 

den valda metoden väl och validiteten är hög, det vill säga att svara på studiens syfte. 

 

Forskningsetiskt utfall och diskussion 

Samtliga deltagare tilldelades informationsblad inför den sensoriska analysen och samtliga 

deltagare godkänner också sitt deltagande. De sensoriska testerna anonymiserades vid analysen. 

Vid produktion av miso görs inga etiskt principiella ställningstaganden då studien inte förhåller 

sig till några andra personer än författarna. Vid den sensoriska analysen och till de medverkande 

förhåller sig studien till Brymans (2008) etiska principer. 

 

Slutsatser 

Studien visar att de skandinaviska grödorna korngryn och gula ärtor lämpar sig väl för 

misoproduktion. De sensoriska testerna som genomfördes visar att miso producerad på korngryn 

och gula ärtor skiljer sig i sin karaktär från den traditionella mison som baseras på ris och 

sojabönor. Miso producerad på korngryn och gula ärtor ger en misoprodukt vars sensoriska 

egenskaper beskrivs ha toner av hö, havre och kokta sädesslag i både arom och smak samt fruktig 

arom med toner av cider, äpple och äppleskal. 
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Praktisk användning och vidare forskning 

Studien ger en genomgående förklaring på de kemiska, fysiska samt sensoriska förändringarna 

hos de grödor som används i studien för misoproduktion. Detta är information och kunskap som 

med fördel kan användas vid framställning av nya varianter på miso. Studien fungerar även i sin 

tur som receptur för misoproduktion. Studien sker på miso som fermenterats under en relativt 

kort period. Förslag på vidare forskning är att producera miso på korngryn och gula ärtor med en 

betydligt längre fermenteringsperiod då detta ger upphov till en annorlunda produkt och ger än 

mer förståelse för de sensoriska attributen och egenskaperna som en miso producerad på dessa 

grödor kan ha. 
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        3+9 46 2 1   

    11. rice   2+3+11         

    12. koji   2+11+12 112       

    13.grain   1+3+13         

        1+13 833       

        2+13 49   1   

    14.soybean   1+13+14 25       

1-24-2013       1+4+14 89       

    15. creating   3+13+15         

    16. barley   1+3+16 12 1     
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    17. paste   1+13+17 12 1     

        3+13+17         

    18. process   3+18         

1-24-2013   19. flavour   19+3 114 1 1 1 

    20. science             

    21. cereal   21+20+1 453 1     

        21+1+3 25       

        1+21 1852       

        1+17+21 34 1     

    22. beans   22+3 21       

    23. 

fermented 

foods 

  23+21+12         

                  

1-31-2013   24. bean   24+17+1 13       

    25. mold   25+24+17 1       

        24+24+2         

    26. ogiri     29       

    27. fungus   27+25+24 0       

1-2-2013   28. tauco   7         

    29. Legumes   29+23 529       

        29+23+19 60 4     

    30. common 

beans 

  30+23 48       

    31. sensory   31+19+3         

2-2-2013   32. 

microbiolog

y 

  32+3 37 3     

    33.umami   33+3   3     

        33+32+23 1       

    34. 

biochemistr

y 

  34+3 40       

        34+1 171       

        34+1+14 16       

        34+18+14 81 1     

    35. Maillard   35+3+23 1       

        35+3+19 1       
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        35+3 7       

2-2-2013   36. Protein   36+3 156       

    37.Microbio

logy and 

biochemistr

y 

  37+3 0       

    38. 

Microbiolog

y 

  38+3 37       

    39. "miso 

varieties" 

    10       

    40. 

biochemistr

y 

  40+3         

    41. maillard 

reaction 

  41+3+36 1       

        41+36+1 10       

    42. "Pearl 

barley" 

67           

        42+1 3       

    43. 

Carbohydrat

es 

  43+42+36 3 1     

    44. "Yellow 

pea" 

  44+36+43 2     1 

    45. peas   3+23+45 3 3 1   

                  

4-4-2014       3+19 117       

    46. Sensory   46+3 92       

    47. Taste   47+3 53       
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Bilaga 2 

Informationsblad om uppsatsprojektet 
 

Örebro Universitet 
Restaurang- och hotellhögskolan 
 
 
Informationsblad om uppsatsprojekt 
 
Denna studie görs i samband med skrivandet av C-uppsats av Simon Halling och Joel James som 
går sista året på programmet Kulinarisk kock och måltidskreatör på Restaurang- och 
hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro Universitet. 
 
Studiens syfte är att undersöka om det är möjligt att producera en misopasta på korngryn och gula 
ärtor samt analysera dess sensoriska egenskaper. Detta undersöks genom att låta medverkande 
provsmaka och bedöma misosorter. 
 
Simon Halling 076 76 34 545 
Joel James 073 69 70 752 
 
Handledare: 
Wilhelm Tham 
wilhelm.tham@oru.se 
019-303000 
 

Kursansvarig: 
Åsa Öström 
asa.ostrom@oru.se 
0708 722 767 
 
 
 
 
Tack för Er medverkan! 
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Bilaga 3 

Labbrationsprotokoll 
Datum: 18 feb till 29 apr 2014 

Lokal: Metodkök & Labbkök, RHS, Grythyttan 

Personer: Simon Halling och Joel James  

Syfte: Syftet med laborationerna är att framställa två olika misopastor: 

A= Korngryn + gula ärtor + A. oryzae 

B= Ris + Soja bönor + A. oryzae 

 

Råvaror: Gula ärtor, sojabönor, korngryn, ris och salt. 

Utrustning: Värmeskåp, ångugn och gastrobleck. 

Utförande/recept: 

I produktionen för A och B används: 900 g korngryn/ris, 4,4 g A. oryzae för att producera koji, 

därefter tillsätts 1500 g gula ärtor alternativt sojabönor, 600 g salt samt 960 g vatten. 

 

Dag 1 

Blötläggning av korngryn sker i 15 minuter, ris blötläggs i 30 minuter. 

A och B inkuberas med A. oryzae och ställs i värmeskåp på 30°C. 

 

Dag 2  

A och B´s gula ärtor och soja bönor blötläggs i 24 timmar. 

 

Dag 3 

A och B´s ärtor och bönor tillagas i ugn med ånga på 100°C i 40 minuter för att sedan processas i 

mixer. Salt och vatten samt respektive koji tillsätts. Misopastorna förpackas sedan i vakuumpåsar 

på 500 g vardera och stoppas i värmeskåp på 30°C för att fermenteras. 

 

 

Kommentar:  

A och B har knappt synbart mögel efter 24 timmar. 

 



2 
 

A har efter 48 timmar i värmeskåp en tydlig jästarom, en svag arom av alkohol, en kletig 

konsistens samt en viss sötma och en fruktig arom. Synliga vita mögelfläckar. 

 

B har efter 48 timmar i värmeskåp en tydlig jästarom och en tydlig alkoholdoft som vid djupa 

andetag sticker i näsan. B är mjuk och kletig i konsistens samt har en uteslutande söt smak och är 

täckt av mögel. 

 

Observation under fermentering: 

Vecka 1 

Misoprodukterna har knappt någon förändring i utseende, konsistens doft eller smak. 

 

Vecka 5 

Båda misoprodukterna har börjat brytas ner i mindre klumpar och är lösare i konsistens. Sältan är 

svagare, viss umami finns, och färgen är något mörkare. 

Miso A har utvecklat fruktig arom. 

 

Vecka 10 

Båda misoprodukterna har brutits ner till ännu mindre klumpar, de har ytterligare svagare sälta 

och har blivit fläckvis brunfärgade. Båda misoprodukterna har nu blivit lösare i konsistens och 

man kan se att de båda släpper ifrån sig en mindre mängd vätska. Detta sker dock aningen mer i 

den miso producerad på korngryn och gula ärtor. Ingen av påsarna med miso har svällt eller visat 

någon form av uppkomst av gas. 

 

 

 

Resultat/Slutsats: 

A. oryzaes utveckling och tillväxt är mest påtaglig i kojiproduktionen på B. Då A och B´s 

tillvägagångssätt är desamma men resulterar olika kan slutsatsen dras att kojirecepten behöver 

modifieras efter råvara. Trots sämre utveckling av A. oryzaes i A vid kojiproduktionen är 

fermenteringsprocesen likvärdig mellan A och B. Då ingen gas har producerats kan ingen 

mjölksyrajäsning ha skett då det ger uppkomst till koldioxid. 
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Sensorisk data 
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Bilaga 5 

Sensoriskt svarsblad 
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