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Sammanfattning/abstract                                         _  

Introduktion: Författarna uppfattar en avsaknad av hantverkskunskap kring användandet av vanilj. 

Sett till metod, ekonomi och gästens upplevelse. 

Ämnesrelevans: Hantverket är något som har en central roll i måltidskunskap och har en stor 

betydelse för lärandet. Något som underlättar lärandet är att först ha en teoretisk grund att stå på, att 

förstå varför man gör på ett visst sätt. 

Syfte: Syftet med denna studie är att genom en faktoriell design undersöka effekten av tid och 

temperatur på den uppfattade sensoriska profilen av grädde som har infuserats med bourbon- och 

tahitivanilj. Samt hur profilen förändras eller bibehålls vid tillsättning av socker. 

Metod/material: Insamling av data skedde med en sensorisk panel, där metoden var en blandning 

mellan QDA samt Sensory Spectrum. Panelen bedömde grädde infuserad med bourbonvanilj, grädde 

infuserad med tahitivanilj, samt pannacotta tillverkade av samma grädde. Infusionstiderna och 

temperaturen sträckte sig från 45 min till 48 h samt 5 °C till 85 °C. 

Resultat: Resultatet visar att smaker som karamell och kryddighet kommer fram över tid och 

temperatur i bourbonvanilj. I tahitivanilj så är karamell och nötighet de smaker som gynnas av tid och 

temperatur. 

Slutsats: Studiens slutsats är att nyanser av vissa smaker träder fram i de olika vaniljsorterna 

beroende på faktorerna. Vissa av dessa förhöjs vid tillsättning av socker, andra maskeras. 
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Förord 

Författarna till uppsatsen vill framföra ett stort tack till vår samarbetspartner Werners 

Gourmetservice som har gett oss frihet och stöttat oss sedan start, samt gett oss möjlighet att 

arbeta med råvaran vanilj för att driva nyfikenheten kring kockhantverket framåt. Fortsatt så 

vill vi tacka vår handledare Åsa Öström som bidragit med stor kunskap och konstruktiv kritik 

under uppsatsens genomförande, samt vår bihandledare Jesper Johansson som bidragit med 

en kunskapsrik infallsvinkel och en stor passion för branschens fortsatta utveckling. 

Ytterligare så vill vi framföra och tacka vår panel för visat engagemang och delad nyfikenhet 

kring kryddan vanilj. Vi vill även tacka våra medstundenter i opponeringsgruppen samt 

Asgeir Nielsen som assisterat oss med den faktoriella analysen. 

 

Richard Boij & Michael Polgar  
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Ordlista 

2-methylbutanoic acid & 3-methylbutanoic acid  

Beståndsdel som förekommer i vanilj som båda ger en smörig smak. 

 

Aldehyd 

Benämns ofta som en doftgrupp i arbete med vanilj. Ord som fett, läder, gräs, friskt, choklad, 

oljigt och floral är vanliga “synonymer”.  

 

Ethyl cinnamate  

Beståndsdel som förekommer i vanilj som ger en fruktig karaktär med inslag av kanel. 

 

Extrahering 

När extrahering nämns i denna studie så benämner det industriella tekniker och metoder med 

ändamålet att producera ett extrakt eller en essens. 

 

Fenoler 

Fenoler har en distinkt aromatik och är en del av smaken i kryddor som nejlika, kanel, anis 

och vanilj såväl som örterna oregano och timjan. Fenoler står också för en del av den skarpa 

smaken i chili, svartpeppar och ingefära. 

 

Gas kromotografi 

Kromotografi en metod för att separera, kvantifiera och analysera flyktiga doft- och 

smakämnen från till exempel kryddor, vätskor och andra livsmedel. 

 

Infusion 

När infusion nämns i denna studie så benämner det blötläggning av kryddor, örter eller annan 

smakgivare i en vätska för att överföra dess smak.  
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1. Introduktion 

Vanilj är världens näst dyraste krydda, efter saffran (McGee, 2004, s. 430), och dess främsta 

smakämne vanillin är den dyraste smaksättaren när den används på industriell nivå. Det finns 

mängder av forskning gjord inom industriell tillverkning av vaniljextrakt riktat mot 

restaurang och andra branscher, men desto mindre om optimala förhållanden för hur kockar 

ska få ut maximalt med smak av en vaniljstång. De traditionella metoderna för infusion i 

grädde går hand i hand med uppkok ihop med vaniljen, som kort efter silas av. Uppkoket till 

en viss temperatur har i fallet glass och vaniljsås att göra med att man vill tillaga ägget till en 

viss grad. Författarna till denna studie uppfattar en avsaknad av kunskap om detta verkligen 

är det bästa för att få ut smaken ur råvaran vanilj. 

 

Vid tillverkning av extrakt så använder man sig av olika alkohollösningar för att extrahera 

smak. I en restaurangmiljö är detta inte alltid ett bra alternativ då det kan minska spannet av 

hur du kan använda vaniljen i kommande steg. I en industriell miljö har man även tillgång till 

andra typer av maskiner som optimerar och effektiviserar extraheringsprocessen. På grund av 

detta valdes grädde som infusionsvätska i denna studie. En ökad kunskap i hur man kan 

hantera vaniljstången som krydda i infusioner så som såser, glassar och liknande 

mejeribaserade produkter kan ge ekonomiska och kvalitetspåverkande fördelar för 

restauranger, bagerier och konditorier. 

 

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Örebro universitet (2017) beskriver måltidskunskap och värdskap som en kunskap där 

vetenskap, yrkeskunskap och estetisk gestaltning förenas. Måltidskunskap och värdskap har 

alltså en bredd som sträcker sig långt förbi endast den vetenskapliga sfären. Gustafsson 

(2002) menar på att praktiska färdigheter som till exempel matlagning och dryckeskunskap i 

allra högsta grad räknas in i måltidskunskap. Fortsatt förmedlar Gustafsson (2002) att ett 

tvärvetenskapligt förhållningssätt med fördel nyttjas i utveckling av måltidskunskap, där 

närliggande vetenskapliga områden är till exempel sensorik, näringslära och antropologi. 

 

Måltidskunskap studeras utifrån FAMM, Five Aspects Meal Model, där de fem olika 

aspekterna används för att beskriva komplexiteten i en måltid; rummet, styrsystemet, 

produkten, stämningen och mötet (Gustafsson, 2002). Samtliga aspekter arbetar mot målet att 
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ge gästen den bästa möjliga upplevelsen (Gustafsson, 2002). Produkten är det som 

presenteras för gästen i form av mat eller dryck. Maten beskrivs som ett skickligt hantverk 

som produceras av kocken för att slutligen nå fram till gästen (Gustafsson, Öström, 

Johansson, & Mossberg, 2006). Här påvisar även Gustafsson et al. (2006) kockens förmåga 

att förstå råvarorna och hur man på ett säkert och snabbt sätt producerar en livsmedelssäker 

produkt. Men även att förstå kemin bakom tillagningen, där praktisk kunskap förenas med 

den vetenskapliga. Hantverket är något som har en central roll i måltidskunskap och har en 

stor betydelse för lärandet (Gustafsson, 2002). Något som underlättar lärandet är att först ha 

en teoretisk grund att stå på, att förstå varför man gör på ett visst sätt (Ibid.). Hantverk är 

något vi lär oss och uppnår genom ”learning by doing” (Ibid.). 

 

Studiens syfte har en tydlig koppling till måltidskunskapen då den berör produkten i allra 

största mån. Genom att ställa den gamla skolans hantverk gentemot dagens forskning så kan 

brister på det arv som lever kvar från gamla kokböcker och tillagningsmetoder eventuellt 

kunna påvisas. Att forska kring tillvägagångssätt för att uppnå högre smaker kan leda till att 

gästens upplevelse berikas. Detta i enlighet med ett av de fundamentala mål som FAMM 

bygger på, nämligen att ge en så bra upplevelse som möjligt. 

 

 

3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Fakta om vanilj 

Globalt sett är vanilj en av de viktigaste och mest uppskattade smak- och doftgivarna 

(McGee, 2004, s. 430). Vaniljsorten bourbon utvinns från orchidén Vanilla planfolias pistiller 

och får sin smak och doft från de nya kemiska föreningar som skapas under förädling och 

fermentering (Adedeji, Hartman & Chi-Tang, 1993; Sinha, Sharma & Nandini 2008). 

Vaniljsorten tahiti förädlas på samma sätt men utvinns istället från orchidén Vanilla 

tahitensis.  

 

Vanilla planifolia, eller bourbon, härstammar från tropikerna i sydöstra Amerika och 

framförallt Mexiko (Hernández-Hernández, 2011, s. 3). I mitten till slutet av 1700-talet så var 

Totonac-regionen i Mexiko de första och enda exportörerna av vanilj. Den mexicanska 

vaniljproduktionen förlitade sig på att skörda vilda pistiller som hade blivit pollinerade på 

naturlig väg av bin. Detta kom att se en förändring 1836 när det upptäcktes i Belgien att man 
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kunde handpollinera, vilket möjliggjorde andra länder att börja producera vanilj. Under 1800-

talet introducerades den mexikanska vaniljen till andra världsdelar såsom Asien och Afrika, 

där plantorna togs från originalbeståndet i Mexiko (Hernández-Hernández, 2011, s. 3). Vid 

1870 hade franska kolonier i den indiska oceanen överstigit Mexiko i produktion och export 

där Madagaskar har haft en ledande roll i produktion sedan dess (Ibid.).  

 

Vaniljens smak och doft har ett brett spektrum av användningsområden. Vanilj är vanligast 

som smaksättare i mejeriprodukter såsom yoghurt och puddingar samt dryck och kakor i stor 

utsträckning, men används även i konfektyr av olika slag (Havkin-Frenkel, Belanger, Booth, 

Galasso, Tangel & Gayosso, 2011, s. 220-223). Vanilj eller syntetiskt vanillin används även i 

vardagliga produkter såsom tvättmedel och sköljmedel, samt blandas även i vid tillverkning 

av lim till böcker för att maskera obehaglig doft. Parfym och kosmetika står för en stor del av 

användning av vanilj som dofttillsats men det förekommer även i munvårdsprodukter såsom 

munskölj och tandkräm. Havkin-Frenkel et al. (2011, s. 220-223) påvisar även användandet i 

djurmat samt leksaker av plast för att maskera oönskad doft. 

 

3.1.1 Produktion 

Förädling av olika orchidéers pistiller sker på samma sätt, där det som skiljer dem åt är 

mindre variationer i hur producenter väljer att gå till väga under de olika stadierna av 

förädlingen. När pistillerna har skördats delas de in efter storlek och färg för att sedan 

fermenteras och förädlas separat på grund av skillnader i kvalité (Hernández-Hernández, 

2011, s. 19-20). Förädlingen sker i flera steg där nedbrytning av cellväggar och avstannande 

av mognadsprocessen är de första. Detta görs simultant med hjälp av stora ugnar där 

pistillerna värms upp till 60 °C i upp till 48 timmar (Ibid.). Det fungerar även som en metod 

för sterilisering av livsmedlet. I andra delar av världen, till exempel Madagaskar, steriliseras 

pistillerna genom att doppas i vatten vid 70 °C i 45 sekunder (Hernández-Hernández, 2011, s. 

19-20; WGS, 2017). Nästa steg i processen innefattar stora lådor som kallas sweat boxes, 

dessa kläs in i en typ av säckväv kallad petate. I dessa så packas pistillerna och får stå ute i 

solen för att svettas och fermentera (Hernández-Hernández, 2011, s. 19-20). Efter detta tas 

pistillerna ut och läggs på säckväv i solen i upp till 4 timmar. Här kan de nå upp till 55 °C i 

temperatur (Ibid.). Efter detta steg läggs pistillerna återigen i lådorna. Denna gång för att 

svettas ur och minska i vatteninnehåll. Skiftet mellan torkning i sol och svettning upprepas 

tills ett vatteninnehåll på 30 % har uppnåtts, vilket kan ta upp till 24 gånger beroende på 

pistillens mognadsgrad (Ibid.). Nu har pistillen gått igenom hela processen och blivit en 
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vaniljstång, varpå den inspekteras, klassificeras och är färdig för export samt försäljning. 

 

3.2 Vanillin 

Vanillin är en fenolisk sammansättning och det smakämne som bidrar mest till vaniljens 

karakteristiska smak (McGee, 2004, s. 432). Fenoler är till största delen en vattenlöslig 

sammansättning (Ibid.). Vanillin används som smaksättning och konsumeras i upp till 12 000 

ton per år globalt (Sinha, Sharma & Nandini, 2008). Den limiterade mängden och höga pris, 

som kan uppgå till 4000 amerikanska dollar per kilo, har lett till att stora mängder syntetiska 

substitut har börjat tillverkas och användas. Anledningen till den höga produktionen av 

syntetiskt vanillin är dels den låga mängd som kan extraheras från vaniljstänger kombinerat 

med den höga och långa arbetsbördan för att odla och skörda dessa stänger (Ibid.). Det 

syntetiska vanillinet står för 97 % av all vanillin som säljs och kan fortsätta att möta växande 

efterfrågan, men inte utan problematik (Ibid.). Syntetiskt vanillin är inte jämförbart med 

naturligt vanillin i smakkomplexitet (Margraf, 2015; McGee, 2004, s. 432). Vid 

framställandet används farliga kemikalier som gör att det inte får märkas ut som naturlig 

arom, vilket gör att det inte är lika attraktiv för konsumenten (Sinha, Sharma & Nandini, 

2008). 

 

Toth, Lee, Havkin-Frenkel, Belanger och Hartman (2011, s. 183-218) har sammanställt 

resultat från vetenskapliga texter med fokus på vaniljens flyktiga smakföreningar. Det som 

framgår är att olika typer av vaniljsorter har väldigt skilda mängder vanillininnehåll. 

Sammanställningen redovisas i parts per million, PPM vilket motsvarar 1 mg/kg, där 

siffrorna varierar mellan ca 1400 upp till 28600 (Ibid.). Bourbon har ett snitt på 

uppskattningsvis 16000 PPM, och tahiti 6300 PPM. 

 

3.3 Industriella metoder för extrahering 

Att hitta effektiva industriella metoder för extrahering av vaniljens komplexa smaker och 

aromer har länge varit av stor vikt. Inte minst i nutid då vaniljens pris under senaste åren har 

stigit på grund av dålig skörd (CBSNews, 2017). I USA är ungefär 90 % av all användning av 

vanilj i livsmedel från extrakt (McGee, 2004, s. 432). Industriell extrahering sker genom 

olika metoder där perkolering, även benämnt som urlakning, är den vanligaste metoden 

(Sinha et al., 2008). Lösningsmedlet, i detta fall alkoholen, separeras i efterhand (Sowbhagya 

& Chitra, 2010). På grund av vaniljens sköra aromatik är dessa typer av tekniker att föredra 
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över exempelvis destillering (Sinha et al., 2008). Metoden perkolering innebär att man 

cirkulerar vaniljen i 48-72 timmar i en vattenlösning med 35-50 % alkohol. Sinha et al. 

(2008) för även fram något som kallas oleoresin method, vilket översätts till oljeharts eller 

kåda. I denna metod pulveriserar man vaniljstänger och cirkulerar dem i ren alkohol under 

tryck vid 45 °C. Denna metod tar upp till 8-9 dagar och resulterar i ett 2.5 gånger starkare 

extrakt än perkoleringen, men det leder också till en mindre avkastning (Ibid.).  

 

3.4 Livsmedelshygien kring mejeri 

Marie-Louise Danielsson-Tham (2015) för fram Bacillus Cereus som den främsta faran när 

man jobbar med mejeriprodukter från ko. Övriga risker är kontamination genom bristfällig 

hantering, vilket kan undvikas genom användning av handskar och sterilisering av verktyg 

(Ibid.). Bacillus Cereus sporerna är mycket toleranta vad det gäller värme, vattenaktivitet och 

andra metoder som vanligtvis används för hämning av bakterietillväxt i livsmedelsprodukter 

(Danielsson-Tham, 2015; Scheldeman, Herman Foster & Heyndrickx, 2006). Detta leder till 

att det finns inaktiva sporer kvar i grädden, som vanligen är högpastöriserad på 80 °C i fem 

sekunder (Livsmedelsverket, 2017). Det finns två olika varianter av Bacillus Cereus, en typ 

som ger kräkningar och en typ som ger diarré, varpå diarrétypen är den som förknippas med 

mejeriprodukter (Danielsson-Tham, 2015). Dessa sporer överlever i pH mellan 4.9 - 9.3 och 

kan föröka sig till en skadlig mängd på så kort tid som tolv minuter (Ibid.). 

 

3.5 Sinnena och sensoriken 

Sensorik är hur människor uppfattar olika livsmedel och produkter, men det är mer än bara 

smak och doft. Hur man upplever olika produkter är även kulturellt och psykologiskt betingat 

(Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014, s. 15-17). Sensorik innefattar även 

kunskapen om hur man uttrycker sina sinnesintryck, hur man talar om till exempel en 

smakupplevelse och beskriver den (Gustafsson et al. 2014, s. 17-18). Då det är människans 

intryck som står i fokus så är psykologin central i sensorik. Hur människor med olika 

bakgrund och erfarenheter samverkar i grupp, samt hur de upplever samma produkt och 

beskriver den. Sensoriska analyser kan användas för att till exempel utveckla nya produkter 

eller livsmedel eller undersöka redan befintliga, eller se på dem i kombination med ett annat 

(Ibid.).  

 

När människor används som mätinstrument i sensoriska tester sker en rad olika processer, 
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oftast omedvetet. En av dessa är perceptionsprocessen. Den innefattar hur vi tar in 

information genom våra sinnen och tolkar dessa mot tidigare känslor, upplevelser, minnen 

och erfarenheter (Gustafsson et al. 2014, s. 114-115). Redan när vi ser en produkt så kopplas 

dess utseende till en tidigare upplevelse, när vi sedan tar i den sker samma process igen och 

igen när vi smakar. Vi gör jämförelser i alla steg och skapar en förväntan av hur vi tror att det 

kommer smaka och dofta (Ibid.).  

 

3.6 Komponentsanalys och profilering av vanilj 

3.6.1 Bourbonvanilj 

Ranadive (2011, s. 146-147) beskriver bourbonvaniljens doft och smak som; söt, krämig, 

tobak, trä, animaliskt, balsamico, med en stor kropp och en avslutande kryddig ton. Det är en 

komplex kemisk sammansättning som ger vaniljen sin karaktäristiska smak och 95 % av alla 

sammansättningar är representerade i spannet mindre än 10 ppm (Ibid.). Ändock så har inte 

alla ämnen identifierats. De ämnen som ger upphov till blommiga toner som återfinns i 

tahitivanilj har än inte kunnat påvisas i bourbon. 

 

Takahashi, Inai, Miyazawa, Kurobayashi och Fujita (2013) utförde en studie i syfte att 

identifiera smak och doftämnen i bourbonvaniljen. I detta fall två olika kvalitéer av 

vaniljstång. Metoderna som användes var identifiering av sammansättningar genom 

gaskromatografi samt en sensorisk profilering (Ibid.). De ämnen som fick högst värden i 

identifieringen var vanillin, guajakol, ethyl cinnamate, 2-methylbutanoic acid och 3-

methylbutanoic acid (Ibid.). Värdet av vanillin var störst med upp till 5 gånger högre värden 

än den näst högsta. Sju olika egenskaper användes för profileringen vilka var ett urval baserat 

på tidigare forskning; floral, torkad frukt, harts, hö, metallisk, fenol samt sötma. Den 

sensoriska profileringen visar att sötma och torkad frukt är de två av dessa smakegenskaper 

som är mest framträdande i bourbonvanilj (Ibid.). 

 

3.6.2 Tahitivanilj 

Tahitivanilj är känd för sin speciella och säregna smak i jämförelse med andra vaniljsorter. I 

en studie från 2012 undersökte Brunschwig, Senger-Emonnot, Aubanel, Pierrat, George, 

Rochard och Raharivelomanana (2012) vaniljens aktiva aromämnen och kartlade 

korrelationen mellan dessa och upplevd smak. Metoden som användes var gaskromatografi 

(Ibid.). Den kemiska sammansättningen har analyserats i tidigare forskning och över 200 
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ämnen har hittats, men där långt ifrån alla spelar en aktiv roll i tahitivaniljens smak 

(Brunschwig et al., 2012). Brunschwig et al. (2012) delar upp och klassificerar tahitivaniljens 

smak och doft i sju olika kategorier; Phenolic som i detta fall beskrivs som rökiga toner. 

Spicy-anise som är kryddig/anis. Floral som är blommig. Aldehyde är aldehyder som delas in 

i tre undergrupper av fett, fruktigt och choklad. Buttery som är smörigt. Sulfury som är 

köttliknande eller en kokt smak. Earthy som är jordigt eller metalliskt. 

 

Tahitivaniljen skiljer sig från andra vaniljsorter i att den uppvisar tydliga blommiga toner 

såväl som ett brett spektrum av anisliknande smaker (Brunschwig et al., 2012). Dessa aromer 

och smakämnen har inte hittats i någon annan vaniljsort. Rökiga och kryddiga toner är 

dominerande i tahitivaniljen och står för 35 % respektive 32 % av funna aromämnen i 

vaniljen. Aldehyd bidrog med 17 % av aromer och ansågs som en av de viktigare aromerna. 

De övriga kategorierna hamnade mellan 1-5 % och ansågs vara mindre viktiga, dock så 

berikar de smak och arom i tahitivaniljen (Ibid.). De ämnen som fick högst värden var 

anisaldehyd och guajakol där anis och mandel kunde kopplas ihop med anisaldehyd och 

guajakol gav en rökig karaktär. 

 

3.7 Tidigare studier 

McGee (2004, s. 655) för fram hur socker är mer än bara en källa till sötma. Han för fram att 

studier visar hur socker kan ha en främjande eller hämmande effekt på andra smaker och hur 

vi människor uppfattar aromer. Socker kan balansera eller maskera både syrlighet och beska 

(Ibid.). Fortsatt så pratar McGee (2004, s. 655) om hur olika sockerarter har olika uppfattad 

sötma, där fruktos förs fram som en snabbverkande sötma som ger rum för andra smaker och 

aromer, i jämförelse med sackaros som dröjer kvar på tungan på ett annat sätt. 

Karamellisering av socker är en reaktion som sker vid höga temperaturer som gör att 

molekylerna börjar brytas ner vilket förändrar deras uppfattade smak (McGee, 2004, s. 656). 

Detta sker för fruktos, glukos och sackaros vid 105 °C, 150 °C och 170 °C respektive. 

Disackariden laktos som är det socker vi finner i mjölk består av monosackariderna glukos 

och galaktos (McGee, 2004, s. 655). 

 

I en studie av Green och Nachtigal (2015) undersöktes det om kyla och upphettning har 

påverkan på den uppfattade sötman i en sockerlösning. Studien innefattade olika sockerarter 

och sötningsmedel. Studiens resultat visade på att en liten minskning i temperatur, från 37 °C 
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till 21 °C, inte påverkade den uppfattade sötman. Det påverkade istället hur smaksinnet 

anpassar sig till sötma och att proven efter kunde uppfattas mindre söta (Green & Nachtigal, 

2015). Dock kunde det påvisas att en större minskning i temperatur, från 12 °C till 5 °C, 

minskade den uppfattade sötman gentemot proverna med högre temperatur. 

 

Stampanoni Koeferli, Piccinali & Sigrist (1995) genomförde en sensorisk studie om hur 

faktorerna fett, socker och mjölkpulver påverkade variablerna sötma, andra smak- och 

aromegenskaper och textur. De använde sig av en tränad panel med metoden Quantitative 

Flavor and Texture Profiling, en modifierad version av Quantitative Descriptive Analysis 

(QDA). Resultatet visar korrelation mellan sötma och vanillin, fenoler och vassle, smörigt 

och krämighet, karamell och sötma samt karamell och mjölkighet (Ibid.). De för fram hur en 

minskning i temperatur minskade den uppfattade intensiteten av vanillin, smörighet och 

krämighet. Såväl som hur en ökning av de texturella egenskaperna isighet och smälthastighet 

påverkade dessa smakegenskaper på samma sätt. Uppfattad minskning av intensitet i sötma 

hade en direkt korrelation till en ökad isighet i glassen (Ibid.). Stampanoni Koeferli et al. 

(1995) för fram ett antal slutsatser. Fett ökar uppfattningen av smöriga och krämiga 

smaktoner, samt hur glassen lägger sig i gommen. Socker minskade uppfattad intensitet av 

mjölkighet och fasthet, medan den ökade uppfattning av karamell och vanillin. 

 

 

4. Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en faktoriell design undersöka effekten av hur ändring 

av tid och temperatur under infusion av bourbon- och tahitivanilj i grädde påverkar den 

uppfattade sensoriska profilen. Samt hur profilen förändras eller bibehålls vid tillsättning av 

socker. 

 

 

5. Metod och material 

5.1 Litteratur och databasinsamling 

Materialinsamlingen till den vetenskapliga bakgrunden har skett med hjälp av databaserna 

Summon, Food Science and Technology Abstracts (FSTA), Google Schoolar samt Primo. 

Relevant litteratur har även hämtats från biblioteket vid Örebro universitet, Campus 

Grythyttan. Sökorden som användes vid databassökning var vanilla, vanillin, taste, 
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flavor/flavour, sensory, extraction, infusion, content, dairy, bourbon och tahiti. Exempel på 

hur sökningarna gått till finns i bilaga 2. 

 

5.2 Design av prover 

Förberedelser av alla prover (se tabell 1) gjordes i Akademiska Hus lokaler, Måltidens Hus 

Grythyttan, som hyrs av Örebro universitet. De färdiga proverna flyttades kort innan 

bedömning till ett närliggande kylrum som höll 5 °C. Författarna var ytterst noggranna med 

personlig hygien under förberedelser av prover samt använde handskar vid alla tillfällen. 

 

Designen av faktorn temperatur gjordes för att försäkra en tjänlig produkt (Danielsson-Tham, 

2015), där huvudfokus var att få en jämförelse mellan kall och varm temperatur. Faktorn tid 

designades baserat på en laborativ förstudie där författarna gjorde en egen bedömning utifrån 

resultatet (se bilaga 5). Tabell 1 visar hela designen för de sensoriska bedömningarna med 

dess faktoriella design. 

 

Tabell 1. Faktoriell design av prover inför datainsamling. I tid för infusering är tider i parantes kopplat till 

temperatur A, alltså 5 °C. 

Prov Temperatur för infusering 

A - 5 °C, B - 65 °C, C - 85 °C 

Tid för infusering (Temperatur A) 

A - 45m (6h), B - 90m (24h), C - 180m (48h) 

1 A A 

2 A B 

3 A C 

4 B A 

5 B B 

6 B C 

7 C A 

8 C B 

9 C C 

10 Kontroll, grädde naturell Kontroll, grädde naturell 

 

5.2.1 Val av råvaror 

Grädden som användes till samtliga prover var av märket Arla Ekologisk Vispgrädde, med 40 

% fetthalt. Inför varje sensorisk bedömning beställdes färsk grädde för att minimera 



 

 

16 

skillnader i smak. McGee (2004, s. 433) beskriver hur extraktionen av vaniljens smak och 

aromämnen nyttjas av inklusion av fett. Vaniljens kemiska beståndsdelar är generellt sett mer 

lösliga i fett än i vatten (Ibid.). Detta ledde till motivationen av valet grädde som 

infusionsvätska, såväl som användbarheten av grädde för kocken. 

 

Vaniljstängerna som användes var av typerna bourbon av ursprung Madagaskar och tahiti av 

ursprung Tahiti. Alla vaniljstänger tillhandahölls av grossistfirman Werners Gourmetservice 

(WGS, 2017). Sockret som användes till tillfälle tre och fyra var av märket Ekologiskt 

Strösocker 1kg, Dan Sukker, och gelatinpulvret var av märket Dr. Oetker. 

 

5.2.2 Metod för infusion 

Myhrvold (2011, s. 310) för fram rekommendation av 1,5 % vaniljstång med frön av mängd 

vätska för kallinfusering. Detta utforskades i den laborativa förstudien (se bilaga 5) varpå ett 

beslut sedan togs att öka mängd till 2 % då intensiteten uppfattades mindre än önskvärd för 

de sensoriska bedömningarna. McGee (2004, s 396) för fram att kryddors aromer är flyktiga, 

att de avdunstar samt att de förändras i kontakt med syre. Ytterligare så leder exponering för 

värme över en längre period till förlust av aromer (Ibid.). Sett till kryddan vanilj så för 

McGee (2004, s 433) fram att blötlägga vaniljen över en längre tid underlättar extraktionen 

av smak. Med denna information i åtanke valde författarna att använda en vattencirkulator, 

eller sous vide, under infuseringen. Detta underlättade även kontroll av exakt temperatur 

under infusering. 

 

För tillredning av varje prov användes 400 g grädde samt 8 g vaniljstång (2 % av mängd 

vätska, exkluderat kontrollprov) av den typ kopplat till bedömning i fråga. Metoden för 

infusion av vanilj i grädde gjordes på så vis att vätska och vanilj vägdes upp separat, för att 

sedan skära upp vaniljen och skrapa ur innanmätet. Därefter blandades vätskan, innanmätet 

av vaniljen såväl som de urskrapade stängerna i en värmetålig vakuumpåse och förseglades 

till 98 % vakuum utan livsmedelsgas. När påsarna var förseglade masserades vaniljstängerna 

i påsen lätt för att sprida ut innanmätet i grädden. Alla prover markerades sedan med den 

temperatur, tid och typ av vanilj kopplat till just det provet (se bilaga 5). Kalla prover lades i 

kyl på 5 °C och de varma lades ned i respektive förberedd vattencirkulator satta till 

temperaturerna 65 °C och 85 °C. Efter utsatt tid hade passerat sprättades varje påse upp, 

silades genom en finmaskig sil för att sedan vakuumpackas igen på samma sätt för förvaring i 

kyl vid 5 °C tills dess att bedömningarna skulle utföras. Alla prover som legat i 
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vattencirkulator lades även ned i isvattenbad i fem minuter innan de öppnades av 

livsmedelshygieniska skäl såväl som för enklare hantering (Danielsson-Tham, 2015). 

 

5.2.3 Tillredning av pannacotta 

Receptet för pannacottan till varje prov bestod av den silade infuserade grädden (400 g), se 

tabell 1, socker (40 g, 10 % av mängd vätska) och gelatinpulver (5g, 1,25 % av mängd 

vätska). Pannacotta gjord på grädde infuserat i 65 °C eller 85 °C blandades varm, direkt när 

den var klar och silad, med socker och gelatinpulver. Detta följt av omrörning tills dessa löst 

sig i grädden. I grädden infuserad vid 5 °C så blötlades först gelatinpulvret enligt 

tillverkarens instruktioner, sedan tillsattes sockret. Vätskan värmdes därefter på spis försiktigt 

under omrörning upp till 50 °C, för att undvika att ge grädden en kokt smak samt bibehålla 

dess sensoriska kvalitéer, tills dess att torra ingredienser löst sig. När proverna var färdiga 

fylldes 2 cl upp i provglas av plast (4 cl storlek) och ställdes in i kyl på 5 °C i 4 timmar för att 

stelna. Val av mängd per prov diskuterades vid andra träningstillfället (se bilaga 7) och 

ansågs av alla paneldeltagare vara en godtagbar mängd. 

 

5.3 Sensorisk metodik 

Metoden som ligger till grund för insamling av data i studien är en kombination av QDA, 

Quantitative Descriptive Analysis, och Sensory Spectrum (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, 

Swahn & Öström, 2014, s. 155). Syftet med QDA är en fullprofilering av en produkt 

(Gustafsson et al., 2014, s. 160). En full sensorisk profilering inkluderar generellt sett doft, 

smak, utseende, konsistens och eftersmak (Ibid.). Eftersom studiens fokus huvudsakligen är 

smakämnen och smakaromer av vanilj har parametrarna konsistens och utseende exkluderats. 

I denna mån är den använda metoden mer lik Sensory Spectrum, som kännetecknas av fokus 

kring exempelvis bara smak eller doft (Gustafsson et al., 2014, s. 162). Sensory Spectrum 

använder sig av ett mer standardiserat skalsystem än QDA samt går ut på att träna bedömarna 

att ha samma uppfattning gällande intensitet (Gustafsson et al., 2014, s. 162-163). Det som 

har undersökts i studien är smak samt aromer som tillför smak genom det retronasala 

(Gustafsson et al., 2014, s. 122-123). Inkludering av parametrarna intensitet av vaniljsmak 

samt preferens gjordes. Detta i syfte att skapa en bild av hur tillförsel av socker i andra delen 

av datainsamlingen påverkar slutprodukt riktad mot konsument. Det resulterar i ett 

mångfacetterat resultat som således kan appliceras av branschfolk. 
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5.4 Rekrytering av sensorisk panel 

Ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 194) användes då den geografiska tillgängligheten 

av lokalen såväl som utsatta tider för paneltillfällen kunde uppfattas som obekväma. Urvalet 

skedde på det vis att författarna annonserade efter paneldeltagare på sociala medier i grupper 

där studenter från Grythyttan fanns i hög koncentration samt spred ordet om sökande från 

mun till mun. Detta ledde till ett urval av nio stycken panelmedlemmar som alla var studenter 

vid Campus Grythyttan. 

 

Meilgaard, Civille & Carr (2007, s. 148-149) för fram kriterier såväl som beskrivande 

förmågor kring urval av deltagare för en sensorisk panel. Hängivenhet till deltagande i 

studien, god hälsa och inga allergier till det som ska testas i studien, förmåga att urskilja 

skillnader i smakegenskaper och intensitet, samt förmåga att beskriva dessa egenskaper 

effektivt och resonera kring dessa i form av referenspunkter såväl som gruppdiskussion är 

några av de punkterna som förs fram (Ibid.). Detta styrks även av Gustafsson et al. (2014, s. 

207) som menar att förkunskaper inom sensorik är av stor vikt vid sammanställning av en 

panel vid ingående sensoriska studier. De för även fram vikten av att panelen har förmåga att 

känna smak vid låga koncentrationer, kunna upprepa bedömningar och fungera bra i grupp 

(Ibid.). Författarna upplevde att paneldeltagarna till viss del uppfyller dessa kriterier då de 

under sin utbildning är sensoriskt tränade samt har en god relation till andra paneldeltagare 

samt panelledarna. Dock så kunde inte förmåga att känna smak vid låga koncentrationer 

kontrolleras. Detta uppfattades inte som ett problem då förkunskaper i sensorik fick ersätta 

detta krav. 

 

5.5 Träning av panel 

Båda författarna till uppsatsen har agerat som en delad panelledare, med ett gemensamt mål 

och syfte för varje specifikt tillfälle (se bilaga 5 till 8). En framgångsrik panelledare ska 

säkerställa att panelen har full förståelse för studiens syfte och dess olika variabler 

(Meilgaard et al., 2007, s. 142). McGee (2004, s. 433) för fram att vaniljens smak och 

aromatik är kopplat till hartsen, eller det kådliknande innanmätet, samt till stångens porösa 

väggar. McGee (2004, s. 433) vill med detta påvisa att vaniljens frön inte tillför någon smak 

eller aromatik. Författarna informerade panelen om detta faktum och diskuterade perception 

(Gustafsson et al. 2014, s. 114-115), såväl som att hur människan uppfattar smak är kulturellt 

betingat (Gustafsson et al. 2014, s. 14-15). 
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Meilgaard et al. (2007, s. 142) för fram fem egenskaper en panelledare bör besitta; god 

kunskap om sensorik, erfaren i att hantera arbete i grupp, vara en god lyssnare samt vara 

uppmärksam, vara alert på kreativa sätt och sist men inte minst att ha tålamod. Under träning 

av en sensorisk panel går man igenom tre huvudsakliga delar (Gustafsson et al., 2007, s. 177-

178). Ta fram egenskaper, definiera egenskaperna och kalibrera skalan. Gustafsson et al. 

(2007, s. 177-178) för fram hur man genom gruppdiskussion vill få deltagarna eniga om 

definitionen av samtliga egenskaper. Som hjälpmedel för detta använder man sig av 

semantiska ramar för att definiera semantisk domäntillhörighet för olika egenskaper (Ibid.). I 

detta steg sker en gruppering av smakegenskaper till mer generella ord där underkategorier 

och nyanser av egenskapen är inkluderat. Att låta panelen utveckla egna ord tillåter dem att få 

större förståelse för begreppen och genom diskussion komma fram till smakreferenser utifrån 

tidigare erfarenheter (Gustafsson et al., 2014, s. 224). 

 

5.5.1 Utveckling av smakegenskaper 

Syftet med det första träningstillfället var att introducera panelen till smak och aromer av 

vanilj i olika medier. Inför detta så förbereddes fem prover i variation bourbon- och 

tahitivanilj, såväl som ett referensprov; ren vaniljstång, egengjort vaniljsocker (2 % vikt 

vanilj mot mängd socker), grädde infuserat med vanilj (85 °C i 30m, 1,5 % vikt vanilj mot 

grädde), olja infuserat med vanilj (65 °C i 2h, 1,5 % vikt vanilj mot olja), vatten infuserat 

med vanilj (kyl 5 °C i 24h, 1,5 % vikt vanilj mot vatten) samt ren grädde okokt. Dessa prover 

användes som referenspunkter individuellt av paneldeltagarna för att hitta smakegenskaper 

kopplat till smak och aromatik av vanilj. Sedan skedde en öppen diskussion där alla 65 

smakegenskaper skrevs ned på en tavla (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Sammanfattning av individuell brainstorm, i bokstavsordning, 65 stycken.  

Alkohol, Banan, Beska, Billig vanilj, Blommigt, Bondgård, Bränt socker, Citrus (syra), Ekfat, Fett, Fikon, 

Hasselnöt, Honung, Hö, Instängt (stuga), Kakao, Kanel, Karamell, Kardemumma, Kemikaliskt, 

Kinderägg, Kokos, Lakrits, Lim, Läder, Löv (färska), Mandel, Margarin, Medicinskt, Mineralitet, Mint, 

Mjöl, Muscavado, Mynta, Målarfärg, Mögel, Omogen frukt, Orchidé, Paradisäpplen, Paranöt, Parfymigt, 

Persika, Plommon (Färska), Ris, Romrussin, Rosenblad, Russin, Ruttet blomvatten, Rå choklad, Rök, 

Sherry, Smör, Tonkaböna, Torkad frukt, Torkade Plommon, Torrt, Tropisk frukt (sötare hållet), Trä, 

Vaniljstout, Vanillin, Ved, Vinäger, Vit sirap, Ägg, Öronvax 

 

Fortsatt efter en kort paus gick panelledare ihop med deltagare genom en semantisk 
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gruppering i form av en gruppdiskussion (Gustafsson et al., 2007, s. 177-178). En i taget togs 

smakegenskaperna upp i diskussion och kopplades samman med vad som enligt gruppen och 

panelledare ansågs vara synonymt och/eller relaterbart till varandra. Resultatet av detta var 20 

stycken egenutvecklade smakegenskaper. Innan den semantiska grupperingen visades ett 

exempel på ett befintligt smakhjul med redan befintliga smakegenskaper för vanilj som är 

utvecklat av FONA (2017). Detta gav paneldeltagare en koppling till tidigare forskning inom 

ämnet och fungerade som en positiv respons som visade att de själva hittat nästan alla av de 

smakegenskaper som fanns i det befintliga smakhjulet. 

 

5.5.2 Intensitetsträning 

Syftet med detta tillfälle var att träna panelen i intensitet och kalibrera deras vy på detta inför 

datainsamlingen. Inför tillfället förbereddes referenspunkter av intensitet på ett urval av 

smakegenskaperna från första träningstillfället. Detta urval (se bilaga 7) gjordes av 

panelledarna baserat på oklarheter hos vissa paneldeltagare som uppstod under första 

tillfället. Grundsmaker samt andra smakegenskaper som alla deltagare hade full förståelse för 

exkluderades för ökad effektivitet.  

 

När paneldeltagarna anlände så presenterades de olika referensproverna inför hela gruppen. 

Sedan följde en diskussion kring varje prov där alla fick tillfälle att smaka och/eller dofta, alla 

prov var inte ätbara (se bilaga 7). Här tydliggjordes även att dessa var referensprover och att 

de ska sättas in i kontext till denna studie, alltså vaniljsmak i mejeribaserat livsmedel. 

Tillfället fortsatte sedan med ett test innefattande sju stycken prover av grädde; bourbon 85 

°C 1h, tahiti 85 °C 1h, bourbon 65 °C 2h, tahiti 65 °C 2h, bourbon 5 °C 12h, tahiti 5 °C 12h 

och ett referensprov utan vanilj (ren okokt grädde). De satta temperaturerna var samma som 

användes vid datainsamling, men tiderna var en första uppskattning med syftet att få en tydlig 

första bild av hur temperatur och tid påverkade. Detta formade sedan hur slutliga 

datainsamlingen strukturerades. Testet genomfördes på utskrivna papper där deltagarna fick 

skriva sitt namn och respektive provkod på varje papper. Alla smakegenskaper presenterades 

i bokstavsordning som exempel i figur 1. 

 

 

 Figur 1. Exempel på presentation av smakegenskap i test. 
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Efter testet genomfördes en gruppdiskussion där två stickprov gjordes, då deltagarna 

redovisade deras data till panelledarna. Diskussionen upplyste svårigheter för deltagarna med 

vissa smakegenskaper, vilket således ledde till en omstrukturering av smakegenskaperna med 

bortfall och tillägg inför slutliga sensoriska bedömningar. 

 

5.6 Sensoriska bedömningar 

De sensoriska bedömningarna var uppdelade i fyra tillfällen. Bedömning 1 omfattade bara 

grädde infuserat med bourbonvanilj, bedömning 2 grädde infuserat med tahitivanilj. 

Bedömning 3 och 4 följde samma ordning med bourbon följt av tahiti, där den infuserade 

grädden hade tillretts till en pannacotta. Under varje sensorisk bedömning fick 

paneldeltagarna gå igenom 20 prover, där de tio proverna upprepades en omgång utan 

deltagarnas medvetenhet. Denna upprepning benämns som replikat och används för att 

minska felmarginal i insamlad data (Meilgaard, 2007, s. 338). Alla tio prov producerades 

därför i den mängd som behövdes för att räcka till att servera provet två gånger med separata 

provkoder. Provkoderna var tresiffriga (Gustafsson et al. 2014, s. 173), de var unika för varje 

separat bedömning och genererades slumpmässigt av programmet EyeQuestion.  

 

Proverna presenterades i randomiserad ordning i block av fem prover, alltså en intern 

randomiserad ordning i prov 1-5 samt prov 6-10 (se tabell 1, avsnitt 5.2). Gustafsson et al. 

(2014, s. 172) för fram vikten av att presentera prover i olika ordning till bedömare när 

studiens syfte är att göra jämförelse mellan prov. Meilgaard, Civille & Carr (2007, s. 39) för 

fram hur smaksinnet anpassar sig till olika smaksensationer vid repetition av liknande prover 

i en sensorisk bedömning. Detta ses som en oönskad effekt som kan ha en negativ påverkan 

på bedömning av intensitet. Uppdelningen av proverna i grupper om fem gjordes av tre skäl. 

Logistik kring serveringstemperatur där temperaturen bevisligen påverkar den uppfattade 

sötman (Green & Nachtigal, 2015; Stampanoni Koeferli et al., 1995). Att inga prov skulle 

stiga i temperatur och riskera livsmedelssäkerheten (Danielsson-Tham, 2015). Samt att ge 

bedömare en naturlig paus mellan prov för att minimera överförbarhet av smak (Meilgaard et 

al., 2007, s. 39; Gustafsson et al., 2014, s. 172). Bedömare uppmanades att dricka vatten 

mellan alla prov såväl som att panelledare medtog torra rån av vete. Vattnet och rånen var till 

för att hjälpa bedömare att neutralisera fett i gommen samt kvardröjande sötma kopplat till 

sackaros (McGee, 2002, s. 655). 
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Under bedömningstillfällena graderades intensiteten av smakegenskaperna på en hedonisk 

skala mellan värdena 0-9. Gustafsson et al. (2014) för fram värdeskalan 1 till 9 vid 

användning av en hedonisk skala för att få en central mittpunkt. Då författarna vid 

panelträning två använde värdeskalan 0-9 (se figur 1) så ansågs det kunna förvirra 

paneldeltagare vid ett byte. Värdet 0 som minsta värde på skalan valdes då detta värde 

uppfattas närmare en obefintlig intensitet än värdet 1. 

 

Alla bedömningar, såväl som panelträningen, ägde rum på Örebro universitet, Campus 

Grythyttan, i sal K206, Kärnhuset. Ett rum som är designat enligt ISO-standard 8589 för 

sensoriska tester (Gustafsson et al., 2014; International Organization for Standardization, 

2007). All datainsamling skedde med hjälp av programmet EyeQuestion. I tabell 3 redovisas 

de slutgiltiga smakegenskaperna som användes till bedömningarna, såväl som en mer 

detaljerad beskrivning av smak och aromer kopplat till varje egenskap. 

 

Tabell 3. Slutgiltiga smakegenskaper inför sensoriska bedömningar. 

Smakegenskaper Beskrivning och associationer utifrån panelträning 

Alkohol Varm munkänsla av alkohol, alkoholångor, spritighet 

Anis/Lakrits Definition ej nödvändig 

Beska Grundsmak 

Blommighet Orchidé, Rosenblad, Mynta, Honung 

Fruktighet Friskhet från frukt, viss fruktsötma 

Karamell Karamelliserat socker, brynt smör 

Kryddighet Kanel, kardemumma, tonkaböna 

Läder Animaliskt, friskhet, arom av nytt läder 

Medicinskt Matt eller fadd arom, oparfymerad tvål, limstift 

Nötighet Hasselnöt, Kokos, Mandel, Paranöt 

Rökighet Kall- och/eller varmrökt livsmedel, rökig ekad sprit ex. Whisky 

Syrligt Grundsmak 

Sötma Grundsmak 

Trä/Ved Ekfat, tanniner, kärvhet 

Vanillin 
Vaniljens största karaktärsiska smakegenskap, högt värde över 

andra egenskaper kan uppfattas som syntetiskt 

Unket Kokt ägg, kokt ris, instängt, mögel, unket blomvatten 

  

Ytterligare variabler  

Vaniljsmak Uppfattad helhetsintensitet av vanilj 

Preferens Gillande 
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5.7 Etisk planering och genomförande 

I utformandet av studien har fyra etiska principer tagits i beaktning efter Patel och 

Davidssons (2014, s. 62-63) rekommendationer. Dessa fyra är informationskravet som 

innefattar transparens av studiens syfte och information till alla inblandade i studien. 

Samtyckeskravet som behandlar deltagarnas egen vilja att medverka och avbryta studien om 

så önskas. Konfidentialitetskravet som ger riktlinjer över hur uppgifter ska behandlas med 

försiktighet och att alla deltagare är anonyma. Samt nyttjandekravet som säkerställer att 

uppgifter som samlas in endast används i forskningssyfte (Ibid.). Panelen informerades 

muntligt vid första träningstillfället om dessa principer.  

 

5.8 Analysmetod 

Meilgaard et al. (2007, s. 314) för fram att man bör presentera insamlad sensorisk data i både 

grafer och tabeller. Det ger en bredare vy inför formandet av hypoteser och minimerar 

chansen att missa eventuella samband som kan ses mer eller mindre tydligt beroende på hur 

studiens data presenteras. De menar också att man genom att använda tabeller och grafer kan 

se samband som hade gått förlorade om man endast tittar på signifikans och annan 

matematiskt sammanställd data (Ibid.). Med hjälp av funktionen EyeOpener, som är en del av 

programmet EyeQuestion, har rådata i denna studie kunnat sammanställas. Analysmetoden 

som använts är ANOVA1 för att generera en PCA-grafik, Principal Component Analysis 

(Meilgaard et al., 2007, s. 360), samt en tabell med Tukey’s HSD, Honest Significant 

Difference (Meilgaard et al., 2007, s. 349-350). Utöver ANOVA användes det statistiska 

programmet Statistical Packages for Social Sciences, SPSS, för att göra en faktoriell analys 

av studiens rådata. Detta visar hur tid och temperatur påverkade de studerade 

smakegenskaperna (Meilgaard, 2007, s. 392-393). 

 

5.8.1 Principal Component Analysis 

PCA, eller Principal Component Analysis, är en korrelationsanalys av statistisk data som 

visar gruppering av variabler, i detta fall smakegenskaper (Meilgaard et al., 2007, s. 360). I 

PCA grafiken inkluderas även de bedömda proverna vilka kan studeras överskådligt i 

korrelation med smakegenskaper. 

 

                                                
1 ANOVA, Analysis of Variance (Statistics Solutions, 2013). 
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5.8.2 Tukey’s Honestly Significant Difference 

Tukey’s HSD är en typ av metodik för analys av signifikanta skillnader i statistik med flera 

variabler (Meilgaard et al., 2007, s. 349-350). I analys av beskrivande statistik, eller sensorisk 

data, tar man hjälp av centralmått såsom median och aritmetiskt medelvärde (Gustafsson et 

al., 2014, s. 182). Utöver centralmått så används även spridningsmått, fraktiler och 

standardavvikelser för att se genomsnittlig avvikelse från medelvärdet (Ibid.). Statistiken 

presenteras i olika tabeller med sammanställningar av olika slag såsom medelvärde över alla 

prover eller mer detaljerad data kopplat till en variabel. 

 

5.8.3 Faktoriell analys 

En faktoriell analys tittar på sambandet mellan samtliga prover och faktorer (Meilgaard et al., 

2007, s. 392-393). Syftet är att titta på effekter och ändringar i smakegenskaper eller 

smakaromer när en faktor ändras, till exempel tid (Ibid.). I vissa studier är effekten av en 

faktor beroende av den andra faktorn, då kallas det att det finns en interaktion mellan de två 

faktorerna och hur de tillsammans påverkar en variabel (Ibid.). 

 

 

6. Resultat 

I resultatet presenteras data i form av figurer och tabeller i kronologisk ordning som de 

sensoriska bedömningarna utfördes, vilket var bourbon infuserat i grädde, bourbonvanilj i 

pannacotta, tahiti infuserat i grädde samt tahitivanilj i pannacotta. Författarna har gjort ett 

urklipp av variabler med signifikans ur ANOVA Tukey HSD, för fulla tabeller se bilaga 1. 

 

6.1 Sensoriska bedömningar - Bourbonvanilj 

6.1.1 Bourbon infuserat i grädde 

PCA-grafiken i figur 2 visar en tydlig korrelation mellan hög preferens och de sensoriska 

egenskaperna karamell, nötighet och till viss del fruktighet. Egenskapen vanillin är grupperad 

tillsammans med de kallinfuserade proverna nära kontrollprovet och långt ifrån preferensen 

(se figur 2). De kallinfuserade proverna visade ett lägre värde för preferens med undantag för 

5 °C i 6h. Dock kunde ingen signifikant skillnad i värden av preferens läsas ut mellan de 

olika proverna (se tabell 4). Figur 2 visar en tydlig gruppering av smakerna kryddighet, 

rökighet, trä/ved och läder. Karamell och nötighet är de egenskaper med högst värden i 

prover som infuserats i 85 °C. Prov I, 85 °C i 180 min, har högst värde av karamell som är 
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signifikant gentemot majoriteten av övriga prover (se tabell 4). Egenskaperna alkohol, beska, 

kryddighet och rökighet visade höga värden i prov C, 5° C i 48h. Där rökighet hade hög 

signifikans (se tabell 4). 

Figur 2. PCA-diagram, Bourbon infuserat i grädde. 

 

Tabell 4. Urval ur ANOVA med Tukey HSD, Bourbon infuserat i grädde.  

Bourbon i 

Grädde 

5 C, 

6 h, 

(A) 

5 C, 

24 

h, 

(B) 

5 C, 

48 h, 

(C) 

65 C, 

45 

min, 

(D) 

65 C, 

90 

min, 

(E) 

65 C, 

180 

min, 

(F) 

85 C, 

45 

min, 

(G) 

85 C, 

90 

min 

(H) 

85 C, 

180 

min 

(I) 

Kontroll 

(J) 

Alkohol 2.28 2.39 3.86d

-j 

1.68 2.32 3.01 2.24 2.26 2.56 1.83 

Beska 1.54 1.24 2.89b

-d-g 

1.15 1.9 2.28 1.24 1.73 2.25 1.91 

Karamell 2.43 2.47 2.25 2.87 2.22 3.39 4.38 4.54j' 6.21A'

-B'-C'-D-

E'-f-J' 

2.11 

Kryddighet 2.1 1.36 3.69
B-j 

2.27 2.41 3.09 2.36 2.64 3.04 1.63 

Nötighet 2.36 2.28 1.83 2.89 2.97 2.86 3.97c' 3.86 4.06c 2.32 



 

 

26 

Rökighet 0.62 0.91 3.01
A'-B-d'-

e-f-G-

h'-j 

1.39 1.06 1.19 0.97 1.34 2.3a' 1.15 

Vaniljsmak 3.66 3.87 4.68 3.49 3.39 4.75 4.4 4.09 4.01 3.36 

Preferens 3.58 2.69 2.93 3.69 2.76 2.81 3.55 2.8 3.5 2.3 

Nivå av signifikans (Tukey): A'<99.9 % ; A<99 % ; a<95 % ; a'<90 %. 

 

6.1.2 Bourbonvanilj i pannacotta  

I bourbon pannacottan kan man se korrelation mellan preferens och vaniljsmak, trä/ved samt 

syrlighet (se figur 3). En skillnad i vaniljsmak kan utläsas där fyra prov; D (65 °C i 45 min), 

E (65 °C i 90 min), G (85 °C i 45 min) och H (85 °C i 90 min) har en signifikant skillnad i 

smak mot prov B, 5° C i 24h (se tabell 5). Egenskapen karamell i prov I, 85° C i 180 min, är 

den egenskap som har mest signifikans gentemot övriga prov där den skiljer sig från fem 

andra. Utöver detta så hade även prov H en signifikans gentemot två andra prover i 

smakegenskapen karamell (se tabell 5). 

  

Figur 3. PCA-diagram, Bourbonvanilj i pannacotta. 

 

Tabell 5. Urval ur ANOVA med Tukey HSD, Bourbonvanilj i pannacotta.  
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Pannacotta 

med bourbon 

5 C, 

6 h, 

(A) 

5 C, 

24 h, 

(B) 

5 C, 

48 h, 

(C) 

65 C, 

45 

min, 

(D) 

65 C, 

90 

min, 

(E) 

65 C, 

180 

min, 

(F) 

85 C, 

45 

min, 

(G) 

85 C, 

90 

min, 

(H) 

85 C, 

180 

min, 

(I) 

Kontr

oll (J) 

Karamell 4.63 3.39 3.42 3.99 4.64 4.53 4.22 5.8b-c 6.43B'-

C'-d-g'-J 

3.75 

Sötma 4.77 5.24 5.35 5.47 5.89h 4.92 4.83 4.46 5.03 5.82h' 

Vanillin 4.43 3.73 4.54 4.59 5.03 4.18 4.45 3.76 3.91 3.5 

Vaniljsmak 4.81 3.8 4.74 5.99B' 5.7B 5.19 5.78B 5.75B 5.02 5.09 

Preferens 3.91 2.78 3.63 4.22 4.87B 3.42 4.16 4.36 3.94 3.71 

Nivå av signifikans (Tukey): A'<99.9 % ; A<99 % ; a<95 % ; a'<90 %. 

 

6.2 Sensoriska bedömningar - Tahitivanilj 

6.2.1 Tahiti infuserat i grädde 

I figur 4 kan samband mellan preferens, vaniljsmak och vanillin utläsas. Karamell, nötighet, 

trä/ved, anis och kryddighet grupperas något i ett uppåtgående mönster.  

Figur 4. PCA-diagram, Tahiti infuserat i grädde. 

 

Prov I, 85° C i 180 min, hade högst värde av karamell samt är signifikant mot samtliga prov 
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(se tabell 6). Prov I har även högst värde av vaniljsmak men endast signifikant mot två andra 

prov. Prov C, 5 °C i 48 timmar, uppvisade högst värde av unket och var signifikant mot 

majoriteten av proven (se tabell 6). Prov C hade även högst värden av beska och medicinskt 

men endast signifikant mot två andra prov. Prov I och F, 65° C i 180 min, hade höga värden 

av vaniljsmak där de var signifikanta mot två andra prov (se tabell 6). 

  

Tabell 6. Tvåvägs Anova med Tukey HSD. Tahiti infuserat i grädde.  

Nivå av signifikans (Tukey): A'<99.9 % ; A<99 % ; a<95 % ; a'<90 %. 

 

6.2.2 Tahitivanilj i pannacotta 

I figur 5 så framgår det att vaniljsmak, vanillin och preferens har korrelation till varandra. 

Prov F och H, 65° C i 180 min och 85° C i 90 min, hade lägst värde av preferens (se tabell 7). 

Prov F och I, 65° C i 180 min och 85° C i 180 min, hade ett högre värde av beska i jämförelse 

med fyra andra prov. Ett samband mellan läder, kryddighet, anis/lakrits och rökighet kan 

utläsas i PCA-grafiken (se figur 5). Prov I är det prov som visar på mest signifikant skillnader 

i flera egenskaper där karamell visar på stor signifikans mot sju andra prov. Nötighet och 

beska i prov I visar på signifikant skillnad mot tre respektive 4 prover, och fruktighet är 

endast signifikant mot ett annat prov (se tabell 7). Prov G, 85° C i 45 min, visar på 

signifikanta skillnader i anis/lakrtis mot två andra prover samt kryddighet mot fem andra. 

Tahiti i 

grädde 

5 c,  

6 h, 

(A) 

5 C, 

24 h, 

(B) 

5 C, 

48 h, 

(C) 

65 C, 

45 

min, 

(D) 

65 C, 

90 

min, 

(E) 

65 C, 

180 

min, 

(F) 

85 C, 

45 

min, 

(G) 

85 C, 

90 

min, 

(H) 

85 C, 

180 

min, 

(I) 

Kontroll, 

(J) 

Beska 1.06 1.45 2.67A-

j 

2 1.57 1.72 1.86 2.5a-j' 2.02 1.17 

Karamell 1.64 2.06 2.93 3.07 2.54 3.46 2.68 3.77a 5.72A'-

B'-C'-D-

E'-f-G'-h'-

J' 

2.09 

Medicinsk 1.37 1.77 2.84a'-

d 

1.27 1.63 2.17 1.51 2.49 2.4 1.81 

Unket 1.52 1.56 3.54A-

B-E'-F-

g-j 

2.39 1.44 1.67 1.84 2.42 2.35 1.82 

Vaniljsmak 3.77 3.86 2.98 4.69j' 4.38 4.89c'-j 4.1 4.1 4.98c'-j 2.68 

Preferens 2.12 3.16 1.98 3.48 3.16 3.16 2.17 2.69 3.61 2.03 



 

 

29 

Figur 5. PCA-diagram, Tahitivanilj i pannacotta. 

 

Tabell 7. Tvåvägs Anova med Tukey HSD. Tahitivanilj i pannacotta. 

 Pannacotta 

med tahiti 

5 c,  

6 h, 

(A) 

Kont

roll, 

(B) 

5 C, 

48 h, 

(C) 

65 C, 

45 min, 

(D) 

65 C, 

90 min, 

(E) 

65 C, 

180 

min, 

(F) 

85 C, 

45 

min, 

(G) 

85 C, 

90 

min, 

(H) 

85 C, 

180 min,  

(I) 

Anis/Lakrits 1.43 1.7 2.14 3.07a 2.51 2.88a' 3.15a-b' 2.42 3.19A-b' 

Beska 1.06 0.82 0.68 1.02 1.19 2.02a'-B-

C'-d 

1.48 1.34 2.04a'-B-

C'-d 

Karamell 3.24 2.59 3.89 3.68 3.81 4.14 4.66b' 4.85b 6.65A'-B'-

C-D'-E'-F-g' 

Kryddighet 1.18 1.39 2.25 1.86 1.98 2.48a 3.33A'-

B'-d-e-h' 

2.12 2.46a' 

Nötighet 1.18 2.13 1.52 2.46 1.82 2.42 2.62a' 2.73a 3.33A'-C-e 

Unket 0.86 1.59 1.16 0.98 1.28 1.56 1.56 1.59 1.59 

Vaniljsmak 4.18 4.4 5.58 4.48 5.31 4.34 4.99 4.15 5.19 

Preferens 3.64 4.12 4.5 3.89 4.12 3.27 3.76 3.25 4.81 

Nivå av signifikans (Tukey): A'<99.9 % ; A<99 % ; a<95 % ; a'<90 %. 
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6.3 Tid och temperaturs påverkan 

I detta avsnitt så presenteras hur faktorerna tid och temperatur påverkar grädden och 

pannacottans smakegenskaper. Den horisontella axeln representerar tid i timmar. Viktigt att 

notera är att diagrammen kopplat till faktorn tid ska utläsas som två block. Det första blocket 

är punkterna 0.75, 1.5 samt 3 timmar vilket är kopplat till proverna med varm infusion (65° C 

och 85° C). Det andra blocket är punkterna 6, 24 samt 48 timmar kopplat till de kalla (5° C). 

Man tittar således på minskning eller ökning av smakegenskaperna i dessa block, men man 

kan även ställa blocken i jämförelse med varandra. Viktigt att notera i utläsning av grafik i 

dessa resultat är skillnaden av värden på den vertikala axeln som representera medelvärdet av 

intensitet av smakegenskapen på den hedoniska skalan 0-9. 

 

6.3.1 Bourbon 

Grädde infuserad med bourbon visar på att tre smakegenskaper förändras gentemot faktorn 

tid. Dessa är; beska, rökighet och kryddighet. Man ser en tydlig ökning av dessa egenskaper 

mellan 45 minuter och 3 timmar. Samma trend visar sig mellan tiderna 6, 24 samt 48 timmar. 

Där samtliga smakegenskaper når sina högsta värden efter 48 timmar (se figur 6, 7 & 8). 
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I grädde infuserad med bourbon så kunde 

två smakegenskaper kopplas till 

temperatur. Dessa två är nötigt samt 

karamell där man ser en tydlig ökning, se 

figur 9 & 10. Dock så visar karamell på en 

högre ökning i intensitet. Resultatet visar 

på interaktionen mellan de två faktorerna 

där en synergistisk effekt sker sett till 

intensitet av variabeln vanillin som har en 

signifikans på 0,021 (<95 %). 

 

 

I figur 11 så presenteras den 

smakegenskap som visade ett samband 

mellan temperatur och intensitetsökning i 

pannacotta infuserad med bourbon, i detta 

fall karamell. Inga signifikanta resultat 

kunde läsas ut från bourbon i pannacotta 

kopplat till faktorn tid. 
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6.3.2 Tahiti 

I tahitivanilj i grädde visar beska på en signifikant ökning över tid i den kalla infusionen, men 

ej den varma (se figur 12). Karamell har en korrelation i båda blocken med en ökning över 

tid, där den varma infusionen visar på en större ökning (se figur 13). Medicinskt visar på en 

ökning i båda blocken, där den kalla infusionen står för den största ökningen (se figur 14). 

Smakegenskapen unket visar endast på en ökning i den kalla infusionen över tid (se figur 15). 

Tid och temperatur visade sig ha signifikans i interaktion mellan faktorer i egenskapen 

karamell (se tabell 8). 
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Tabell 8. Tahiti i grädde, signifikans på faktorer i interaktion. 

Faktorer i interaktion Variabel Signifikans 

Tid & Temp. Karamell 0,028 

Nivå av signifikans: 0,001<99.9 % ; 0,01<99 % ; 0,05<95 % ; 0,1<90 %. 

 

Faktorn temperatur påverkade tre smakegenskaper i tahiti i grädde. Läder och trä visade en 

signifikant ökning mellan spannet 65 °C-85 °C (se figur 16 & 18).  Medan karamell visade på 

en ökning över samtliga temperaturer (se figur 17).  

 

Faktorn tid i pannacotta infuserad med tahiti påverkade smakegenskapen beska i båda 

blocken av tid. I de varma infusionerna gick beskan upp över tid och i de kalla ner över tid 

(se figur 19).  
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Nötighet och karamell visar en ökning över samtliga prover i korrelation till temperatur, där 

karamell visar sin största ökning mellan 65 °C - 85 °C och nötighet har en jämn ökning (se 

figur 20 & 21). 

 

 

 

 

7. Diskussion 

I diskussionen kommer samtliga delar av studiens syfte behandlas; bourbon- och 

tahitivaniljens smakprofil infuserat i grädde samt i form av pannacottan, effekten av 

faktorerna tid och temperatur samt hur smakprofilen förändras vid tillsättningen av socker. 

 

7.1 Vaniljens profil 

Ingen skillnad i egenskaperna vanillin och vaniljsmak kan påvisas mellan vaniljsorterna 

bourbon och tahiti i varken grädden eller pannacottan. Detta är kontrasterande emot vad Toth 

et al. (2011, s. 183-218) för fram som visar en tydlig skillnad mellan dessa vaniljsorters 

kemiska innehåll av vanillin. Viktigt att ha i åtanke är skillnaden mellan data ur en kemisk 

komponentanalys gentemot den uppfattade sensoriska nivån i grädde infuserat med vanilj 

(Gustafsson et al. 2014, s. 17-18).  För övrigt är de enda prov som har signifikant skillnad i 

vaniljsmak gentemot kontrollprovet tre prov i bedömningen tahiti infuserat i grädde; 65° C i 

45 min, 65° C i 180 min och 85° C i 180 min. Detta kan bero på överförbarhet av smak 

mellan prov på det sätt att kontrollprovet uppfattades ha ett likvärdigt värde av vaniljsmak i 

övriga prov (Meilgaard et al., 2007, s. 39; Gustafsson et al., 2014, s. 172). 



 

 

35 

 

Resultatet visar endast en marginell skillnad i studiens smakegenskaper då man jämför tahiti 

och bourbon. Vanilj har onekligen en komplexitet i smak och arom utifrån denna studies 

resultat såväl som tidigare forskning (Ranadive, 2011, s. 146-147). Harmonin mellan olika 

beståndsdelar, smakegenskaper och aromer kan vara det som ger vaniljen sin smakkaraktär i 

mejeribaserade livsmedel. Detta kan påvisas då alla prover har liknande uppfattad intensitet 

av egenskapen vanillin och vaniljsmak. I följande avsnitt diskuteras resultat som visar de 

egenskaper som tar en framträdande roll baserat på datan ur de olika bedömningarna. 

 

7.1.1 Bourbonvanilj 

Bourbonvaniljens smak beskrivs som söt, krämig, tobak, trä, djur, balsamic med en stor 

kropp och en avslutande kryddig ton (Ranadive, 2011, s. 146-147). Inga blommiga toner 

nämns. I studien resultat kunde blommighet hittas i samtliga prover av bourbon, dock utan 

signifikanta skillnader mot kontrollen. Detta kan tyda på att det är grädden som ger denna 

profil. Om man sätter Ranadives (2011, s. 146-147) smakbeskrivning i jämförelse med denna 

studies använda egenskaper så vill författarna påstå att man kan likställa många egenskaper. 

Exempelvis djur med läder och balsamic med fruktigt och syrligt. Utifrån detta antagande 

visar studiens resultat att dessa egenskaper är närvarande i bourbon, dock är det bara 

kryddighet som visar signifikans mot kontrollen. Utöver dessa egenskaper så visar resultatet 

på att egenskapen karamell är en signifikant smak i bourbonvanilj. 

 

7.1.2 Tahitivanilj 

Brunschwig et al. (2012) för fram tahitis säregna smakprofil som hög i intensitet av 

kryddighet, anis och blommighet. Höga halter av anisaldehyd förs fram som ger en tydlig 

karaktär av anis och mandel. Guajakol nämns också som bidrar med rökighet (Ibid.). Studiens 

resultat visade endast små skillnader mellan egenskaperna i tahitivaniljen. Värden av 

egenskaperna alkohol, blommighet, medicinskt, nötighet, rökighet, syrlighet, sötma och 

vanillin låg nära eller under kontrollprovets värden i samtliga prover. Den egenskapen som 

visade sig mest framträdande i tahitivanilj var karamell med en hög signifikans. Anis och 

kryddighet hade en viss signifikans mot kontrollen. 

 

7.2 Påverkan av faktorn tid 

Beska, rökighet och kryddighet var de egenskaper som hade korrelation till faktorn tid sett till 
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grädde infuserat med bourbon. Kallinfusion i 48 timmar visar högst värden i dessa 

egenskaper. Intensiteten i dessa egenskaper ökar signifikant mellan proverna 24 och 48 

timmar, där mer än en dubblering i värde har skett. Inget signifikant resultat om hur faktorn 

tid påverkar egenskaperna kunde påvisas i pannacotta infuserat med bourbon.  

Den egenskap som studien påvisar har högst korrelation till tid gällande tahiti i grädde är 

karamell. Egenskaperna unket, beska och medicinskt visar också på en liten signifikans i 

grädden. Karamell är den enda egenskapen som också visar på signifikanta värden i 

pannacottan i korrelation till tid.  

 

Ser man till industrin och vad Sinha et al. (2008) för fram som optimala tider för extrahering  

vill författarna föra fram möjligheten att högre intensitet kan nås. Infusion i 72 timmar kan ge 

en fortsatt ökning av beska, rökighet och kryddighet likt den som sker mellan 24 och 48 

timmar. Industrin extraherar över en lång tid samt använder sig av agitation i vissa metoder. 

Detta kan även vara ett alternativ vid infusering av vanilj i grädde för att ge en ökad 

intensitet. Att ha i åtanke är att detta kan medföra att alla smakegenskaper amplifieras, där en 

hög beska ofta är oönskad. Såväl som att mediet grädde tillför restriktioner gällande tid då det 

är en färskvara (Danielsson-Tham, 2015). 

 

7.3 Påverkan av faktorn temperatur 

Det tydligaste resultatet av hur faktorn temperatur påverkar egenskaperna är det av karamell. 

Variabeln karamell är signifikant till faktorn temperatur i alla bedömningar, såväl som 

signifikant i interaktion mellan faktorerna i bedömningen Tahiti i grädde (se tabell 8). 

Karamell var den egenskap med högst värde genom alla bedömningar, där den stiger ovanför 

uppfattad vaniljsmak. Detta visar på att egenskapen karamell skiljer sig markant jämfört med 

andra egenskaper, då övriga egenskaper är mindre nyanserade i alla bedömningar.  

 

7.4 Hur påverkas smakprofilen av tillförsel av socker? 

Med återkoppling till tidigare studier så bekräftar denna studie Stampanoni Koeferli et al. 

(1995) resultat när man ser till hur socker påverkar uppfattad intensitet av egenskapen 

vanillin. Exkluderat kontrollen så sker en ökning av värde i åtta av nio prover, där 65 °C/180 

min är undantaget. Detta är med största sannolikhet en avvikelse utan relevans då samma 

resultat visar sig i egenskapen vaniljsmak, där samtliga prover visar en ökning. Ytterligare så 

visar studien samma resultat i egenskapen karamell över båda vaniljsorterna, vilket styrks av 
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tidigare forskning (Stampanoni Koeferli et al., 1995). Detta är av relevans då vi kan påvisa 

med stöd av McGee (2004, s. 654-655) att socker inte karamelliseras vid studiens valda 

temperaturer. Det talar för att båda vaniljsorterna, bourbon och tahiti, tillför en tydlig smak av 

karamell i mediet grädde. 

 

Studiens resultat styrker vad McGee (2004, s. 655) framför om hur socker maskerar beska, då 

man ser en tydlig minskning av egenskapens intensitet efter tillförsel av socker i både grädde 

och pannacotta. Signifikanta egenskaper i tahiti i grädde; unket, beska och medicinskt, var ej 

signifikanta i pannacottan. Även här kan det vara sockrets förmåga att maskera och balansera 

smak som påverkar dessa egenskaper (Ibid.). 

 

7.5 Metoddiskussion 

7.5.1 Metodens påverkan på den sensoriska profilen 

Vaniljens kemiska beståndsdelar framförs som tydligt komplexa i tidigare studier (Ranadive, 

2011, s. 146-147; Brunschwig et al., 2012; Takahashi et al., 2013). I dessa studier beskrivs 

även vilka smakegenskaper som kan kopplas till dessa beståndsdelar. Studiens resultat kan 

inte direkt ställas emot dessa studier då det är för komplext att sätta kemisk komponents- 

analys i jämförelse med sensorisk uppfattning av egenskaper i mediet grädde. Det som är av 

relevans är dock hur mediet grädde påverkar lösligheten av vaniljens kemiska beståndsdelar. 

Sätter man det i kontext till McGee (2002, s. 433), som påpekar hur vaniljens smak och arom 

tenderar att vara mer lösliga i fett än vatten, så tyder studiens resultat på att vissa egenskaper 

träder fram mer än andra i infusionsvätskan grädde. De egenskaper som i studien träder fram 

i bourbonvanilj är karamell och nötighet, samt i viss mån kryddighet, rökighet och beska. 

Egenskaper som träder fram i tahitivanilj är främst karamell, men också en viss del 

kryddighet, nötighet och unket. 

 

Vid infusion i mediet grädde har temperatur varit en kritisk faktor då den sporbildande 

bakterien Bacillus Cereus måste tas i beaktning för att få ett tjänligt livsmedel (Danielsson-

Tham, 2015; Scheldeman, Herman Foster & Heyndrickx, 2006). Att arbeta med grädde som 

infusionsvätska är restriktivt kopplat till hantverksmässiga situationer. Man kan dock 

stipulera att den vetenskapliga kunskap och forskning som ligger till grund för industriell 

extraktion skulle kunna vara en del av den teoretiska grund som förenas med praktisk 

kunskap hos kocken (Gustafsson, 2002). Faktorer i industriell extraktion vid perkolering 
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(Sinha et al., 2008), såsom cirkulation av vätskan genom vaniljen över en längre period, 

skulle kunna ha en positiv påverkan på vaniljgräddens sensoriska profil och intensitet.  

 

Författarna vill framföra att ytterligare tillagning av den infuserade grädde kan komma att 

förändra dess sensoriska profil, med återkoppling till det McGee (2002, s. 396) för fram kring 

förlust av aromer. Om det är smakprofilen av grädden i sig eller att de infuserade smakerna 

förändras är oklart och inget som denna studie problematiserat. Då grädden användes till 

tillredning av pannacotta togs detta i beaktning av författarna då det sågs som en osäker 

parameter. Ytterligare studier behövs som kontrollerar hur återuppvärmning av den 

infuserade grädden förändras i syfte att tillredning exempelvis vaniljsås eller vaniljglass.  

 

7.5.2 Logistik och genomförande 

På grund av valet att undersöka kallinfusion med långa infusionstider har det krävts en strikt 

logistik. Den ursprungliga designen av tider för kallinfusering var 12, 24 och 48 timmar.  

På grund av logistisk problematik valdes 12 timmar i kallinfusering bort och ersattes av 6 

timmar. Då smakegenskaper kopplade till textur valdes bort diskuteras detta ej i 

frågeställningar hur gelatinet påverkar den uppfattade smakprofilen. 

 

Ett bortfall på grund av allergi skedde då författarna inte kunde göra undantag för 

laktosintolerans då den sensoriska smakprofilen skiljer sig mellan vanlig grädde och laktosfri. 

Under två tillfällen saknades en deltagare, och under ett tillfälle saknades två. Som Meilgaard 

et al. (2007, s. 148-149) för fram så är engagemang ett viktigt kriterium att besitta som 

panelmedlem. Detta bortfall var i ett av fallen under utveckling av smakegenskaperna, vilket 

ledde till att en deltagare fick svårigheter att som Gustafsson et al. (2014, s. 224) för fram få 

en personlig koppling och förståelse för använda begrepp. Då metoden till stor del går ut på 

att träna bedömarna att ha samma uppfattning gällande intensitet (Gustafsson et al., 2014, s. 

162-163), så kan författarna ej vara säkra på att detta följts till fullo. 

 

Under andra panelträningen så uppfattades ett bristande fokus hos paneldeltagarna, då alla 

referensprov presenterades på samma gång. Paneldeltagare tog sig direkt friheter och gick 

fritt igenom alla prover innan ledarna gett direktiv. Det man istället kunde gjort är att 

presentera ett prov i taget och när man är klar gå vidare till nästa. 
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Som Gustafsson et al. (2014, s. 114-115) understryker att när människor används som 

mätinstrument så sker en rad olika processer omedvetet. Att människan tolkar en produkt 

utifrån tidigare erfarenheter, upplevelser, minnen samt kultur (Gustafsson et al. 2014, s. 17-

18). McGee (2004, s. 433) för fram hur vaniljens smak inte sitter i fröna. Då författarna 

uppfattade att panelen inte var medvetna om detta på grund av kulturella betingelser 

(Gustafsson et al. 2014, s. 17-18) så informerades panelen direkt. Denna förebyggande åtgärd 

ansågs vara nog i syftet att minimera frönas påverkan på uppfattad intensitet av vaniljsmak. 

På grund av denna åtgärd silades inte fröna bort. Resultatet styrker författarnas beslut då alla 

prover förutom tre sett till alla bedömningar inte visade någon signifikant skillnad mot 

kontrollprovet i egenskapen vaniljsmak. De tre undantagen var i bedömningen tahiti i grädde 

(se bilaga 1) och visade på en signifikansnivå mellan 90-99 %. 

 

 

8. Forskningsetisk uppföljning 
Redan under planeringsfasen så var det viktigt för författarna att upprätthålla en hög grad av 

forskningsetik. Då diskuterades det hur Patel och Davidssons (2014, s. 62-63) 

forskningsetiska principer skulle kunna appliceras på denna studie. Främst i rekryteringen av 

panel, samt hur deras uppgifter skulle behandlas. Men också hur studien ska genomsyras av 

full transparens får både medverkande i panelen samt för läsaren. Panelen fick redan vid 

rekryteringen ge sitt medgivande för medverkan samt informerades tydligt i text vad studien 

skulle behandla. Anonymisering av panelen var av högsta grad för författarna. Designen av 

studien designades således så att inte ens författarna kunde härleda panelens svar till specifik 

data och således så hölls samtliga panelmedlemmars svar helt anonyma, för både författare 

och läsare. Ett informationsblad formulerade men då en grundlig muntlig genomgång av 

studien hölls vid första paneltillfället ansåg författarna att informationsbladet inte var 

nödvändigt att dela ut. 

 

Metodavsnittet utformades med full transparens för att både ge läsare och andra forskare full 

insikt i studien, och för att ge en så bra grund som möjligt om studien skulle vilja återskapas 

av andra forskare. Författarna upplever att en hög grad av forskningsetik har bibehållits 

genom hela studiens gång, samt att Patel och Davidssons (2014, s. 62-63) etiska principer har 

uppfyllts. 
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9. Slutsats 
Studiens resultat tydliggör vaniljens komplexa smak i mediet grädde ur en sensorisk 

synvinkel. Resultatet visar att faktorerna tid och temperatur i infusionsmetod påverkar 

smakerna karamell och kryddighet i bourbonvanilj, och karamell och nötighet i tahitivanilj. 

Mindre nyanser noterades i grädden under kallinfusering då beska och rökighet var 

framträdande i bourbonvanilj och beska, unket och medicinskt i tahitivanilj. Uppfattningen av 

dessa försvann dock med tillförsel av socker i pannacottan. Karamell var den egenskap med 

högst värde i den infuserade grädden, vilket även förstärktes i pannacottan. Uppfattad 

intensitet av vanilj och vanillin fick även ett ökat värde i pannacottan trots oförändrad mängd 

vanilj i prov. Med återkoppling till ämnesrelevans kan slutsats tas att ökad hantverkskunskap 

kring infusion gynnar gastronomins utveckling såväl som kockens förutsättningar i skapandet 

av produkter. 

 

 

10. Praktisk användning och vidare forskning 
Infusion av vanilj i grädde riktat mot en ökad hantverkskunskap är som författarna uppfattar 

det ett till synes outforskat forskningsområde. På grund av detta fanns ingen vetenskaplig 

grund att stå på, istället låg författarnas explorativa laboration till grund för studiens 

infusionsmetoder. Industriell forskning kring extrahering låg till grund för denna laboration. 

 

Författarna anser att denna studie kan fungera som inspiration och ingång för fortsatt 

forskning inom infusionsteknikens påverkan på vaniljens sensoriska egenskaper. Studie kan 

ge en ökad förståelse för hur människan upplever vaniljens smak i mediet grädde. Detta ihop 

med utforskning av uppfattad intensitet kontra mängd använd vanilj kan bredda kunskapen 

kring infusion. Vidare forskning om infusion i andra medier såsom sockerlag kan också 

styrka detta forskningsområde. Viktigt att påpeka är att denna studies resultat bara ger en 

liten inblick i vad vi kan uppnå med regleringen av tid och temperatur. Författarna vill 

framföra att studien kan upprepas med liknande parametrar fast med en mer ingående träning 

av panel för att få en ännu tydligare och nyanserad data. Vidare forskning med högre och 

lägre tider och temperaturer behövs innan vi verkligen kan börja förstå vaniljens komplexitet 

utifrån ett sensoriskt perspektiv. 

 

  



 

 

41 

Referenslista 

Data 

Rådata från samtliga sensoriska bedömningar förvaras hos uppsatsens författare Richard Boij 

& Michael Polgar, Hantverksgatan 4A & Pianogatan 4, 712 60 Grythyttan & 421 44 Västra 

Frölunda. 

 

Litteratur 

Adedeji, J., Hartman, T. G., & Chi-Tang, H. (1993). Flavor characterization of different 

varieties of vanilla beans. Perfumer & Flavorist, 18(2), 25-33.  

 

Brunschwig, C., Senger-Emonnot, P., Aubanel, M. -., Pierrat, A., George, G., Rochard, S., & 

Raharivelomanana, P. (2012). Odor-active compounds of tahitian vanilla flavor. Food 

Research International, 46(1), 148-157. doi:10.1016/j.foodres.2011.12.006 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Danielsson-Tham, M-L. (2015). Frisk mat blir sjuk mat, kompendium i livsmedelshygien. 

Restaurang- och Hotellhögskolan, Grythyttan: Örebro Universitet. 

 

Gustafsson, I-B. (2002). Måltidskunskap - ett nytt forskarutbildningsämne. Scandinavian 

Journal of Nutrition, 46(2), 104-106. 

 

Gustafsson, I-B., Jonsäll, A., Mossberg, L., Swahn, J. & Öström, Å. (2014). Sensorik och 

marknadsföring. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Gustafsson, I-B., Öström, Å., Johansson, J., & Mossberg, L. (2006). The Five Aspects Meal 

Model: a tool for developing meal services in restaurants. Journal of foodservice, 17, 84-93. 

doi: 1745-4506.2006.0002 

 

Green, B., & Nachtigal, D. (2015). Temperature Affects Human Sweet Taste via At Least 

Two Mechanisms. Chemical Senses, 40(6), 391-399. 

 

Havkin-Frenkel, D., Belanger, F.C., Booth, D.Y-J., Galasso, K.E., Tangel, F.P. & Gayosso, 



 

 

42 

C.J.H. (2011). A Comprehensive Study of Composition and Evaluation of Vanilla Extracts in 

US Retail Stores I: Havkin-Frenkel, D. & Belanger, F.C. (red.) (2011). Handbook of vanilla 

science and technology. 220-223. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. 

 

Hernández-Hernández, J. (2011). Mexican vanilla production. I: Havkin-Frenkel, D. & 

Belanger, F.C. (red.) (2011). Handbook of vanilla science and technology. 3-25. Chichester, 

West Sussex: Wiley-Blackwell. 

 

Margraf, M. (2015). Comparison of compounds in Bourbon vanilla extract and vanilla 

flavour. LCGC Europe, 28(7), 415. 

 

McGee, H. (2004). On food and cooking: the science and lore of the kitchen. New York: 

Scribner. 

 

Meilgaard, M.C., Civille, G.V. & Carr, B.T. (2007). Sensory Evaluation Techniques. (4. ed.) 

Boca Raton, Fla: CRC Press.  

 

Myhrvold, N. (2011). Modernist cuisine: the art and science of cooking. Vol. 2, Techniques 

and equipment. (1st ed.). Bellevue, Washington: Cooking Lab. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Johanneshov: TPB. 

 

Ranadive, A.S. (2011) Quality control of vanilla beans and extracts. I: Havkin-Frenkel, D. & 

Belanger, F.C. (red.) (2011). Handbook of vanilla science and technology. 141-161. 

Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell.  

    

Scheldeman, P., Herman, L., Foster, S. & Heyndrickx, M. (2006). Bacillus 

sporothermodurans and other highly heat-resistant spore formers in milk. Journal of Applied 

Microbiology, 101(2006), 542-555. doi:10.1111/j.1365-2672.2006.02964.x  

 

Sinha, A. K., Sharma, U. K., & Nandini, S. (2008). A comprehensive review on vanilla 

flavor: extraction, isolation and quantification of vanillin and others constituents. 

International Journal Of Food Sciences And Nutrition, 59(4), 299-326. 



 

 

43 

doi:10.1080/09687630701539350  

 

Sowbhagya, H. B. & Chitra, V. N., (2010). Enzyme-assisted extraction of flavourings and 

colorants from plant materials. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50, 146-161. 

doi: 10.1080/10408390802248775 

Stampanoni Koeferli, C. R., Piccinali, P. & Sigrist, S. (1995). The influence of fat, sugar and 

non-fat milk solids on selected taste, flavor and texture parameters of a vanilla ice-cream. 

Food Quality and Preference, 7(2), 69-79. doi: 10.1016/0950-3293(95)00038-0 

 

Takahashi, M., Inai, Y., Miyazawa, N., Kurobayashi, Y., & Fujita, A. (2013). Key Odorants 

in Cured Madagascar Vanilla Beans ( Vanilla planiforia ) of Differing Bean Quality. 

Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 77(3), 606-611. 

 

Toth, S., Lee, K.J., Havkin-Frenkel, D., Belanger, F.C. & Hartman, T.G. (2011) Volatile 

compounds in Vanilla  I: Havkin-Frenkel, D. & Belanger, F.C. (red.) (2011). Handbook of 

vanilla science and technology. 183-218. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. 

 

Källor 

CBSNews. (2017). Vanilla bean shortage in Madagascar drives up prices in U.S. Hämtad 

2017-05-22, från http://www.cbsnews.com/news/vanilla-bean-shortage-madagascar-drives-

up-us-prices/  

 

FONA. (2017). Vanilla Flavor Wheel. Geneva: FONA International Inc. 

 

International Organization for Standardization, (2007). ISO 8589:2007 - Sensory analysis -- 

General guidance for the design of test rooms. Geneve, Schweiz: ISO Central Secretariat. 

 

Livsmedelsverket. (2017). Pastöriserad mjölk. Uppsala: Livsmedelsverket. 

 

Statistics Solutions. (2013). ANOVA (Analysis of Variance). Hämtad 2017-05-10, från 

http://www.statisticssolutions.com/academic-solutions/resources/directory-of-statistical-

analyses/anova/  

 

http://www.cbsnews.com/news/vanilla-bean-shortage-madagascar-drives-up-us-prices/
http://www.cbsnews.com/news/vanilla-bean-shortage-madagascar-drives-up-us-prices/
http://www.statisticssolutions.com/academic-solutions/resources/directory-of-statistical-analyses/anova/
http://www.statisticssolutions.com/academic-solutions/resources/directory-of-statistical-analyses/anova/


 

 

44 

WGS, (2017). Om oss. Hämtad 2017-05-8, från http://www.wgs.se/wernersvarld/om-oss/  

 

Örebro Universitet, (2017) Kurser efter ämnesområden läsåret 2017/2018. Hämtad 2017-05-

16, från http://lily.oru.se/studieinformation/kurs_lista.cgi?amnekod=M%C5A 

 

http://www.wgs.se/wernersvarld/om-oss/


 

 

1 

Bilaga 1 - Tabeller och diagram 

Tabell 4. Fullständig tabell, Bourbon infuserat i grädde. 

Bourbon i 

Grädde 

5 C, 

6 h, 

(A) 

5 C, 

24 

h, 

(B) 

5 C, 

48 

h, 

(C) 

65 C, 

45 

min, 

(D) 

65 C, 

90 

min, 

(E) 

65 C, 

180 

min, 

(F) 

85 C, 

45 

min, 

(G) 

85 C, 

90 

min 

(H) 

85 C, 

180 

min (I) 

Kontroll (J) 

Alkohol 2.28 2.39 3.86
d-j 

1.68 2.32 3.01 2.24 2.26 2.56 1.83 

Anis/ 

Lakrits 

1.62 1.52 1.68 1.32 1.81 2.1 2.38 1.86 1.81 1.51 

Beska 1.54 1.24 2.89
b-d-g 

1.15 1.9 2.28 1.24 1.73 2.25 1.91 

Blommighe

t 

3.31 3.01 3.44 2.52 2.94 2.89 2.97 2.97 2.79 2.66 

Fruktighet 2.88 2.01 2.05 3.46 3.08 2.9 2.83 2.76 3.41 2.86 

Karamell 2.43 2.47 2.25 2.87 2.22 3.39 4.38 4.54j' 6.21A'-

B'-C'-D-E'-

f-J' 

2.11 

Kryddighe

t 

2.1 1.36 3.69
B-j 

2.27 2.41 3.09 2.36 2.64 3.04 1.63 

Läder 1.32 1.4 2.14 1.37 1.27 1.28 1.47 1.61 1.99 1.12 

Medicinsk 2.54 2.29 3.38 1.83 1.96 3.06 1.85 2.67 2.71 2.62 

Nötighet 2.36 2.28 1.83 2.89 2.97 2.86 3.97c' 3.86 4.06c 2.32 

Rökighet 0.62 0.91 3.01
A'-B-

d'-e-f-

G-h'-j 

1.39 1.06 1.19 0.97 1.34 2.3a' 1.15 

Syrligt 3.01 3.06 3.66
e 

1.91 1.61 3.6e 2.86 2.27 2.64 2.23 

Sötma 3.36 2.4 1.85 3.11 2.11 2.69 2.76 2.62 2.96 3.36 

Trä/ved 1.46 2.02 2.83 1.81 2.15 1.66 2.08 1.81 2.16 1.14 

Vanillin 3.78 3.5 2.93 2.74 3.39 4.34 4.12 3.04 2.63 3.88 

Unket 0.91 1.08 1.84 1.26 0.98 2.01 0.85 0.96 1.74 1.3 

Vaniljsma

k 

3.66 3.87 4.68 3.49 3.39 4.75 4.4 4.09 4.01 3.36 

Preferens 3.58 2.69 2.93 3.69 2.76 2.81 3.55 2.8 3.5 2.3 

Nivå av signifikans (Tukey): A'<99.9% ; A<99% ; a<95% ; a'<90%. 
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Tabell 5. Fullständig tabell, Bourbonvanilj i pannacotta. 

Bourbon 

Pannacotta 

5 C, 

6 h, 

(A) 

5 C, 

24 h, 

(B) 

5 C, 

48 

h, 

(C) 

65 C, 

45 

min, 

(D) 

65 C, 

90 

min, 

(E) 

65 C, 

180 

min, 

(F) 

85 C, 

45 

min, 

(G) 

85 C, 

90 

min, 

(H) 

85 C, 

180 

min, (I) 

Kontrol

l (J) 

Alkohol 3.06 2 2.76 2.59 2.23 2.8 2.59 3.27 2.71 2.9 

Anis/Lakri

ts 

2.88 1.81 2.57 2.41 2.41 2.46 2.79 2.59 2.73 1.93 

Beska 1.84 0.81 1.59 1.14 0.95 1.77 2.03 1.62 1.84 0.97 

Blommighe

t 

3.64 2.83 2.78 2.64 3.42 3.81 3.51 2.83 3.52 3.51 

Fruktighet 3.49 3.08 3.72 3.65 3.85 3.33 3.78 3.37 2.93 3.99 

Karamell 4.63 3.39 3.42 3.99 4.64 4.53 4.22 5.8b-c 6.43B'-C'-

d-g'-J 

3.75 

Kryddighe

t 

2.2 2.71 2.71 2.64 2.44 2.34 2.11 2.77 3.03 1.33 

Läder 1.91 1.62 1.58 1.31 1.17 1.52 1.41 1.79 1.63 1.47 

Medicinsk 1.91 1.89 1.63 1.89 1.07 2.21 2.26 2.24 2.12 1.89 

Nötighet 2.36 1.81 1.73 2.21 2.49 2.36 2.45 2.39 2.91 2.51 

Rökighet 1.38 1 0.86 1.08 0.92 1.49 1.42 1.16 1.14 1.17 

Syrligt 1.41 1.66 1.54 1.58 2.05 1.64 2.12 1.96 1.92 1.49 

Sötma 4.77 5.24 5.35 5.47 5.89h 4.92 4.83 4.46 5.03 5.82h' 

Trä/ved 1.81 1.92 1.72 2.11 2.11 1.78 2.04 2.02 2.18 1.68 

Vanillin 4.43 3.73 4.54 4.59 5.03 4.18 4.45 3.76 3.91 3.5 

Unket 1.45 1.18 1.22 0.81 0.93 1.49 0.81 0.74 1.44 0.76 

Vaniljsma

k 

4.81 3.8 4.74 5.99B' 5.7B 5.19 5.78B 5.75B 5.02 5.09 

Preferens 3.91 2.78 3.63 4.22 4.87B 3.42 4.16 4.36 3.94 3.71 

Nivå av signifikans (Tukey): A'<99.9% ; A<99% ; a<95% ; a'<90%. 
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Tabell 6. Fullständig tabell, Tahiti infuserat i grädde. 

 Tahiti i 

grädde 

5 c,  

6 h, 

(A) 

5 C, 

24 

h, 

(B) 

5 C, 

48 

h, 

(C) 

65 C, 

45 

min, 

(D) 

65 C, 

90 

min, 

(E) 

65 C, 

180 

min, (F) 

85 C, 

45 

min, 

(G) 

85 C, 

90 

min, 

(H) 

85 C, 

180 

min, (I) 

Kontrol

l, (J) 

Alkohol 1.78 2.18 2.77 2.17 2.31 2.36 2.15 2.94 2.88 1.76 

Anis/Lakrit

s 

2.07 1.87 2.38 1.88 2 1.59 2.04 2.24 2.64j 1.2 

Beska 1.06 1.45 2.67
A-j 

2 1.57 1.72 1.86 2.5a-j' 2.02 1.17 

Blommighe

t 

3.43 2.35 3.29 2.91 3.25 3.37 2.54 2.43 2.81 2.51 

Fruktighet 4.01
c'-f' 

2.71 2.37 2.57 3.02 2.48 2.62 2.5 2.93 2.67 

Karamell 1.64 2.06 2.93 3.07 2.54 3.46 2.68 3.77a 5.72A'-B'-

C'-D-E'-f-

G'-h'-J' 

2.09 

Kryddighet 1.78 1.84 2.43 2.24 2.43 2.09 2.42 2.44 2.13 1.52 

Läder 1.23 1.53 1.63 1.37 1.08 1.52 2.04 2.27e'-j 1.85 0.99 

Medicinsk 1.37 1.77 2.84
a'-d 

1.27 1.63 2.17 1.51 2.49 2.4 1.81 

Nötighet 2.05 2.04 2.38 3.07 3 2.44 3.31 3.51 3.66 2.72 

Rökighet 0.83 0.95 1.26 0.71 0.86 1.33 1.13 1.46 1.3 0.7 

Syrligt 1.45 2.06 2.11 1.41 1.39 1.7 1.75 1.78 2.28 1.29 

Sötma 3.38 3.06 1.97 3.34 3.36 3.02 3.08 2.32 3.37 3.26 

Trä/ved 1.67 1.78 1.96 1.76 1.47 1.32 1.94 2.07 2.84e-f-J 1.27 

Vanillin 3.48 3.52 2.67 3.43 3.01 3.64 3.37 3.01 3.32 2.32 

Unket 1.52 1.56 3.54
A-B-

E'-F-

g-j 

2.39 1.44 1.67 1.84 2.42 2.35 1.82 

Vaniljsmak 3.77 3.86 2.98 4.69j' 4.38 4.89c'-j 4.1 4.1 4.98c'-j 2.68 

Preferens 2.12 3.16 1.98 3.48 3.16 3.16 2.17 2.69 3.61 2.03 

Nivå av signifikans (Tukey): A'<99.9% ; A<99% ; a<95% ; a'<90%. 
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Tabell 7. Fullständig tabell, Tahitivanilj i pannacotta. 

Pannacotta 

med tahiti 

5 c,  

6 h, 

(A) 

5 C, 

 48 

h, 

(C) 

65 C, 

45 

min, 

(D) 

65 C, 

90 

min, 

(E) 

65 C, 

180 

min, 

(F) 

85 C, 

45 

min, 

(G) 

85 C, 

90 

min, 

(H) 

85 C, 

180 

min,  

(I) 

Kontrol

l, (B) 

Alkohol 1.35 1.91 2.47 2.42 3.07a 2.61 2.99a 2.89a' 2.21 

Anis/Lakri

ts 

1.43 2.14 3.07a 2.51 2.88a' 3.15a-b' 2.42 3.19A-b' 1.7 

Beska 1.06 0.68 1.02 1.19 2.02a'-B-

C'-d 

1.48 1.34 2.04a'-B-

C'-d 

0.82 

Blommighe

t 

3.11 3.22 3.01 3.47 4.39 3.99 3.31 4.38 2.81 

Fruktighet 2.8 3.53 4 4.01 4.22 3.56 3.63 4.57a 3.48 

Karamell 3.24 3.89 3.68 3.81 4.14 4.66b' 4.85b 6.65A'-B'-

C-D'-E'-F-g' 

2.59 

Kryddighe

t 

1.18 2.25 1.86 1.98 2.48a 3.33A'-

B'-d-e-h' 

2.12 2.46a' 1.39 

Läder 1.47 1.66 1.89 1.59 1.71 1.85 1.6 1.96 1.24 

Medicinsk 0.88 1.49 1.35 2.04 2.21a' 1.47 2.46a 2.23a' 1.81 

Nötighet 1.18 1.52 2.46 1.82 2.42 2.62a' 2.73a 3.33A'-C-

e 

2.13 

Rökighet 0.44 1.26 1.1 0.78 1.34 1.49a 1.22 1.51a 0.62 

Syrligt 1.73 1.55 1.6 1.69 2.04 1.6 2.06 2.28 1.49 

Sötma 4.4 4.16 5.25 4.51 4.31 4.52 4.33 3.79 4.49 

Trä/ved 1.81 1.62 1.77 1.68 2.38 2.31 1.96 2.56 1.56 

Vanillin 3.5 4.06 4.03 4.78 3.54 5.04 4.03 3.63 3.69 

Unket 0.86 1.16 0.98 1.28 1.56 1.56 1.59 1.59 1.59 

Vaniljsma

k 

4.18 5.58 4.48 5.31 4.34 4.99 4.15 5.19 4.4 

Preferens 3.64 4.5 3.89 4.12 3.27 3.76 3.25 4.81 4.12 

Nivå av signifikans (Tukey): A'<99.9% ; A<99% ; a<95% ; a'<90%.
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Bilaga 2 - Sökmatris 

Relevanta sökord 

1. Vanilla (vanill*) 

2. Vanillin 

3. Taste (tast*) 

4. Flavor/Flavour 

5. Sensory (sens*) 

6. Extraction (extract*) 

7. Infusion (infusi*) 

8. Content 

9. Dairy 

10. Bourbon 

11. Tahiti 

 

Datum Datab
as 

Sökord Kombinatio
n 

Antal 
referenser i 

kombination 

Antal 
lästa 

abstract 

Antal 
lästa 

artiklar 

Använda 
artiklar 

170505 Primo tast* sens* 
(vanilla OR 

vanillin) 

3+5+1/2 2710 4 2 2 

170505 Primo sensor* 
vanill* dairy 
(infusion OR 
extraction) 

5+1+9+7/6 415 2 0 0 

170505 Primo sensor* 
“vanilla” 

(flavor OR 
taste) 

5+1+4/3 2305 7 2 1 
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Bilaga 3 - Informationsblad 

Profilering av vanilj för ökad hantverkskunskap 

Denna studie utförs av Richard Boij och Michael Polgar vid Restaurang- och hotellhögskolan 

i Grythyttan, Örebro universitet. Studien löper från 2017-03 och kommer färdigställas och 

examineras under 2017-06. Studien utförs i samarbete med Werners Gourmetservice. 

 

Bakgrund och syfte med studien 

Studiens författare har genom sin utbildning vid Grythyttan lärt sig att läsa receptur med 

kritiska ögon. Att ifrågasätta gamla tekniker och problematisera gentemot vetenskapen. I de 

flesta recepten rörande sås, krämer, glass och pannacottor där vanilj har en central del så 

behandlas vaniljen på samma sätt. Den skrapas och kokas upp med grädde, mjölk, socker 

eller vad som är relevant för receptet. Här såg författarna en brist i kunskap, hur får man 

egentligen ut mest smak från vaniljen? Vilka smakämnen släpper egentligen vaniljen och hur 

uppfattas den? 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur temperatur och tid påverkar den uppfattade 

sensoriska profilen av grädde som infuserats med bourbon- och tahitivanilj. Samt hur profilen 

förändras eller bibehålls vid tillsättning av socker. 

 

Tack för att ni vill medverka och öka kunskapen om vanilj! 

Med vänliga hälsningar 

Richard & Michael 

 

Kontaktuppgifter 

Namn: Richard Boij    Namn: Michael Polgar 

Email: richard.boij@hotmail.com  Email: michael.polgar@gmail.com  

Mobil: 0709557135    Mobil: 0737581223 

 

Handledare: Åsa Öström   Bihandledare: Jesper Johansson, adjunkt 

Email: asa.ostrom@oru.se   Email: jesper.johansson@wgs.se  

 

mailto:richard.boij@hotmail.com
mailto:michael.polgar@gmail.com
mailto:asa.ostrom@oru.se
mailto:jesper.johansson@wgs.se
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Bilaga 4 – Protokoll, Laboration förstudie 

Syfte 

Syftet med denna laboration är att ge en grundförståelse av studiens faktorer till författarna, 

för att kunna eliminera felande parametrar som kan uppfattas för lika varandra i slutgiltiga 

prover. 

 

Metod 

Metoden för tillredning av prover kommer att vara följande: 

Kallinfusering 5 °C – 12 och 24 timmar. 

Varminfusering 65 °C & 85 °C – 45, 90 och 180 minuter. 

 

Alla prover kommer att förberedas på samma sätt med samma mängd grädde och vanilj i vikt. 

De kommer sedan att vakuumförpackas, se bild 1, för att sedan tillredas i respektive format 

kall/varm. För de varma proverna används sous vide, eller vattencirkulatorer, som kommer 

sättas på temperaturerna 65 °C och 85 °C respektive. Den kalla infusionen ske i kyl ställd till 

5 °C. Efter utsatt tid för varje prov kommer vakuumpåsar att sprättas upp och silas. Varma 

infusioner kommer att kylas i isvattenbad innan de sprättas upp. Efter en kort tid i kyl för att 

garantera att alla färdiga prover har samma temperatur så kommer proverna att utvärderas av 

författarna. 

Bild 1. Alla prover i vakuumpåse. 
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Resultat 

Resultat av denna laboration var en diskussion kring prover mellan författarna till studien. 

Diskussionen mynnade ut i slutsatsen att öka mängd vanilj från 1,5 % av total vikt till 2 %. 

Ytterligare så uppfattades skillnader i prover och påverkan av faktorer tid och temperatur 

vara signifikant nog att gå vidare med till slutgiltig sensorisk bedömning. 

 

 

Bild 2. Slutgiltig smakprovning och diskussion. 
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Bilaga 5 – Protokoll, Panelträning 1 

Syfte 

Syftet med laborationen är att med hjälp av den sensoriska panelen komma fram till egna 

smakegenskaper, samt sätta dessa i kontext med redan definierade smakegenskaper. 

 

Metod 

Metoden för laborationen är i form av en fokusgrupp där fokus kommer att ligga på 

diskussion och gemensam inlärning. Olika referensprover för utveckling av smakegenskaper 

medtas av panelledarena: 

- Vanilj ren form (referens), vaniljsocker, vaniljgrädde, vaniljolja, vaniljvatten.  

- Referenspunkt på okokt grädde. 

 

Dessa prover kommer att användas som referenspunkter individuellt av paneldeltagarna för 

att beskriva smakegenskaper kopplat till smaken och aromatiken av vanilj. Vi kommer sedan 

genom semantisk gruppering se över alla smakegenskaper i gruppdiskussion, där vi väljer de 

ord som för paneldeltagare och panelledare känns mest relevanta. 

 

Förberedelser 

Smakprover inför labb 

● 10 st brickor med följande: 

○ 2cm bit, Bourbon, ren vanilj 

○ 1cm bit, Tahiti, ren vanilj 

○ 25g Vaniljsocker, Bourbon egengjort, 2 % av totalvikt 

○ 25g Vaniljsocker, Tahiti egengjort, 2 % av totalvikt 

○ 25ml Vaniljgrädde, Bourbon, 85 °C i 30m, 1,5 % av vätska 

○ 25ml Vaniljgrädde, Tahiti, 85 °C i 30m, 1,5 % av vätska 

○ 25ml Vaniljolja, Bourbon, 65 °C i 2h, 1,5 % av vätska 

○ 25ml Vaniljolja, Tahiti, 65 °C i 2h, 1,5 % av vätska 

○ 40ml Vaniljvatten, Bourbon, 5 °C i 24h, 1,5 % av vätska 

○ 40ml Vaniljvatten, Tahiti, 5 °C i 24h, 1,5 % av vätska 

○ 25ml Grädde, okokt, kall 

Övrigt 

● 80st Plastkoppar för smakprover 



 

 

2 

● 120st Plast-shotglas för flytande smakprover 

● 100st Plastskedar 

● 40st Plastmuggar till vatten 

● 3st Vattenkannor 

● 15st Vanilla flavour wheel, ha översatta referenser för förtydligande 

● 50st Pappersark 

● 15st Pennor 

● 2pkt Rån 

 

Resultat 

Sammanfattning av individuell brainstorm - Smakord och aromer 

Alkohol, Banan, Beska, Billig vanilj, Blommigt, Bondgård, Bränt socker, Citrus (syra), Ekfat, 

Fett, Fikon, Hasselnöt, Honung, Hö, Instängt (stuga), Kakao, Kanel, Karamell, 

Kardemumma, Kemikaliskt, Kinderägg, Kokos, Lakrits, Lim, Läder, Löv (färska), Mandel, 

Margarin, Medicinskt, Mineralitet, Mint, Mjöl, Muscavado, Mynta, Målarfärg, Mögel, 

Omogen frukt, Orchidé, Paradisäpplen, Paranöt, Parfymigt, Persika, Plommon (Färska), Ris, 

Romrussin, Rosenblad, Russin, Ruttet blomvatten, Rå choklad, Rök, Sherry, Smör, 

Tonkaböna, Torkad frukt, Torkade Plommon, Torrt, Tropisk frukt (sötare hållet), Trä, 

Vaniljstout, Vanillin, Ved, Vinäger, Vit sirap, Ägg, Öronvax 

 

Efter semantisk gruppering 

Rubriker är de smakord som blev resultatet av diskussion med panel. Ord under rubrikerna är 

associationer som gick in i dessa mer övergripande ord. 

 

● Smör 

● Honung/Blommighet 

○ Orchidé, Rosenblad 

● Trä/Ved 

○ Ekfat, Rök, Sherry 

● Kryddigt 

○ Kanel, Kardemumma, Tonkaböna 

● Nötigt 

○ Hasselnöt, Kokos, Mandel, Paranöt 
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● Unket 

○ Instängt (stuga), Mögel, Ris, Ruttet blomvatten, Ägg, Öronvax 

● Fett 

○ Margarin 

● Mörk torkad frukt 

○ Torkade plommon, Russin, Romrussin, Torkad frukt 

● Beska 

○ Kakao, Rå choklad, Torrt 

● Läder 

● Syrlighet 

○ Citrus (syra), Omogen frukt, Paradisäpplen, Vit sirap, Vinäger 

● Vanillin 

○ Billig vanilj, Kinderägg 

● Kemikaliskt 

○ Lim, Målarfärg, Mint 

● Parfymigt 

○ Orchidé, Rosenblad, Mynta 

● Medicinskt 

● Söt tropisk frukt 

○ Banan, Plommon (färska), Persika 

● Alkohol 

○ Romrussin, Sherry, Vaniljstout, Vit sirap 

● Rök 

● Mineralitet 

○ Löv (färska) 

● Muscavado 

○ Bränt socker, Karamell, Kinderägg, Lakrits 
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Bilaga 6 – Protokoll, Panelträning 2 

Syfte 

Syftet med laborationen är fortsatt träning av panel i form av intensitetsträning och 

kalibrering. Detta följt av genomförandet av test på några få prover och diskussion kring detta 

moment. 

 

Metod 

Likt första laborationens metod så kommer detta huvudsakligen vara en fokusgrupp och 

diskussion. Vi som panelledare kommer att ta med oss referensprover för intensitets- 

träningen. Exempelvis för träning av ett smakord som rökigt så kan en referenspunkt på hög 

intensitet vara en vattenlösning med hög mängd Liquid Smoke och en liten mängd vanilj för 

att sätta det i kontext till studiens produkt. Vice versa kan en referenspunkt på låg intensitet 

vara en vaniljsockerlag med några droppar Liquid Smoke. Denna metod ihop med diskussion 

och en tydlig kommunikation med paneldeltagare ökar chansen att de har samma 

referenspunkter på båda ändar av linjeskalan. 

 

Testet kommer att utföras på utskrivna papper med en mall baserat på tidigare laborations 

smakord med en skala av smakintensitet från 0-9. Detta görs för att vänja paneldeltagare vid 

formatet som kommer användas för den slutgiltiga sensoriska bedömningen där studiens data 

kommer samlas in. Detta underlättar för paneldeltagarna att sedan få ett flöde i sina tester och 

återkoppling till vilken ordning de kommer i. När de sedan gör den faktiska bedömningen så 

behöver de inte tänka för mycket på vilken ordning de ska tänka på smakorden. 

 

Förberedelser 

● 7 st prover: 

○ Grädde, Tahiti – 85 °C 1h 

○ Grädde, Tahiti – 65 °C 2h 

○ Grädde, Tahiti – 5 °C 12h 

○ Grädde, Bourbon – 85 °C 1h 

○ Grädde, Bourbon – 65 °C 2h 

○ Grädde, Bourbon – 5 °C 12h 

○ Grädde, neutral okokt 
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Gällande referenser på intensitet har vi valt bort att ha med vissa smakord som utifrån första 

träningstillfället uppfattades säkra för panelen. Detta ger oss mer tid för diskussion samt en 

effektivare träning. 

 

● Intensitets-referenser på smakord (H-Hög, L-Låg): 

○ Alkohol 

■ H - Vodka, Handdesinfektion 

■ L - Vatten 

○ Beska - Behövs ej 

○ Blommighet - Behövs ej 

○ Fett 

■ H - Gräddost rumstemp (sätter sig i gommen) 

■ L - Ej märkbar nivå 

○ Kemikaliskt 

■ H - Klister och spritpenna 

■ L - Limstift som en medelpunkt, låg som ej befintligt 

○ Kryddighet 

■ H - Kryddblandning: Kanel, Nejlika, Stjärnanis, Kardemumma 

■ L - Ej märkbar nivå 

○ Läder 

■ H - Skinnjacka, fejk läder, gammalt bälte 

■ L - Ej märkbar nivå 

○ Medicinskt  

■ H - Lactacyd tvål, hostmedicin 

■ L - Ej märkbar nivå 

○ Mineralitet 

■ H - Grislever, torrt vitt vin 

■ L - Ej märkbar nivå 

○ Muscavado 

■ H - Mörkt muscavado socker 

■ L - Ej märkbar nivå 

○ Mörk torkad frukt 

■ H - Torkade plommon och russin 
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■ L - Ej märkbar nivå 

○ Nötigt - Behövs ej 

○ Rök 

■ H - Bränt vedträ, rökt vaniljstång 

■ L - Ej märkbar nivå 

○ Parfymigt - Behövs ej 

○ Smör (Gräddighet) 

■ H - Klarifierat smör  

■ L - Lättmjölk 

○ Syrligt - Behövs ej 

○ Söt tropisk frukt - Behövs ej 

○ Trä/ved 

■ H - Träspån 

■ L - Ej märkbar nivå 

○ Vanillin 

■ H - Vanillinsocker 

■ L - Ren vaniljsmak, “äkta” 

○ Unket 

■ H - Kokta ägg hackade 

■ L - Ej märkbar nivå, friskt 
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Bilaga 7 – Protokoll, Sensoriska bedömningar  

Syfte 

Syftet med denna laboration är att utföra sensoriska tester med den tränade panelen på 

vaniljen i mediet grädde. Första stadiet efter infusionen. 

 

Metod 

Metoden är en kombination av QDA och Sensory Spectrum. Proverna är i mediet grädde 

infuserat med en bestämd mängd vanilj i olika variationer (se protokoll nedan). Dessa 

presenteras i en randomiserad ordning till alla deltagare. Registrering av resultatet sker 

genom EyeQuestion. Mängd prover kommer att vara 20 stycken per provtillfälle. Nio stycken 

prover med vanilj och en kontroll, som sedan får dubbletter. Deltagarna uppmanas att ta en 

paus mellan var femte prov för att få sensorisk vila och neutralisera paletten. 

 

1. Bourbon i Grädde, 2017-04-20 

2. Bourbon Pannacotta, 2017-04-25 

3. Tahiti i Grädde, 2017-04-26 

4. Tahiti Pannacotta, 2017-04-27 

 

Provningprotokoll 

1. Bourbon i Grädde 

2. Bourbon Pannacotta 

3. Tahiti i Grädde 

4. Tahiti Pannacotta 

Temperatur 

A – 5 °C  

B – 65 °C 

C – 85 °C 

Tid (Kopplat till Temp A) 

A - 45m(6h)  

B - 90m (24h)  

C - 180m (48h) 

v.1 A A 

v.2 A B 

v.3 A C 

v.4 B A 

v.5 B B 

v.6 B C 
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v.7 C A 

v.8 C B 

v.9 C C 

v.10 Kontroll, grädde naturell Kontroll, grädde naturell 

 


