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SAMMANFATTNING 

I takt med att allt större krav ställs på snabbmatsrestauranger och - producenter ökar också 

pressen att hitta livsmedel som lever upp till dessa. Stärkelsecoating av pommes frites 

används idag i många industrier i syfte att attrahera konsumenten genom en ökad krispighet 

och ett mer aptitligt utseende. Som namnet Clear-coat batter anger, ska battern inte synas 

utan används enbart i syfte att ge en förbättrad struktur. Syftet med det här examensarbetet 

är att hitta billigare ersättningar till de stärkelsevarianter som i dagsläget används i ett 

fungerande koncept, samt att öka förståelsen för de ingående komponenternas påverkan på 

slutresultatet. Arbetet tar sin början med en litteratursökning för att sedan fortsätta med 

appliceringsförsök och påföljande sensorisk och teknisk analys. 

De sensoriska analyserna, baserade på färg, utseende, krispighet och hårdhet hos pommes 

frites coatade med batter, stärkelseblandning, låg till grund för vidare försök och avgjorde 

vilka receptmodifieringar som skulle granskas ytterligare genom viskositets - pick-up - och 

texturmätningar.  

Den acetylerade stärkelse som används i referensreceptet hade inte någon tydlig påverkan 

på slutresultatet, utan kunde ersättas med tvärbunden stärkelse. Det framgick även att det 

rismjöl som används till viss del kunde ersättas med nativ potatisstärkelse, samt att 

majsmjöl gav ett mycket tillfredsställande resultat. Testerna visade att den tvärbundna 

stärkelsen var oumbärlig då klistrigheten blev för hög utan denna ingrediens. Det förelåg 

ingen signifikant skillnad mellan de olika recepten vid texturmätning, men fler försök 

behövs för att säkerställa denna slutsats. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The requirements of good quality and appetizing fast food increases continuously as a 

consequence of a community where food is always available. The crispiness of French fries is 

an issue that must be considered in this context, since it tends to decrease and give the fries a 

soft surface not appreciated by the consumer. To prolong the crispiness, the fries can be 

coated by a batter, a mix of starches. The batters used often consists of modified starches, e.g. 

cross-linked, acetylated and dextrinizated to increase and prolong crispiness, flour to stabilize 

the batter and sodium bicarbonate to make the batter “rise”.  

The cross-linked starch keeps the granules in a swelled state and prevents them from breaking 

when exposed to heat or processing: therefore, it delays the gelatinization and decreases the 

stickiness of the batter. The acetylated starch delays the retrogradation since it prevents 

amylose from packing when retrograded. It also stabilizes the batter. The dextrin added 

consists of heat and acid processed starch and decreases the gelatinization temperature of the 

batter. It also gives an appetizing color to the French fries. 

The aim of this project is to give further understanding of the ingredients´ functions, and to 

find alternative ingredients in a recipe already used, since the price of some ingredients has 

increased rapidly during the last few years. By studying an existing recipe and by doing a 

literary research some of the ideas were applied in the laboratory, followed by sensory and 

technical evaluations where color, appearance, crispiness, hardness and, to some degree, taste 

were evaluated. The viscosity of the starch solutions was measured since it indicates the pick-

up (the amount of batter attached to the French fries). Pick-up and texture were also analyzed. 

Experiments confirmed the hypothesis that the acetylated starch was unnecessary and could 

be replaced by cross-linked starch. A high degree of cross-linking seemed to decrease the 

crispiness, which may depend on the prevented granule swelling. Replacing the cross-linked 

starch with native potato starch did not work since the batter became way too sticky. The flour 

could, to some degree, be replaced by native potato starch since the crispiness was very 

distinct. Too high concentrations of native starch made all batters very sticky, though, 

probably because of the early granule “explosion” caused by processing and high frying 

temperatures. Maize flour was an alternative to the flour currently used, since the color, 

appearance and crispiness of the French fries were very good according to the sensory 

evaluations. Although the difference between the batters seemed evident when evaluated 

sensory, statistics made sure that it was not significant. 

More research and tests needs to be done to assure the results of this project. It is also 

necessary to verify that the laboratory results are identical to those in industry. However, the 

study gave further understanding of the function of the ingredients and confirmed that there 

are several ways of improving an already good concept. 
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1. INTRODUKTION  

1.1 Mål 

Målet med detta examensarbete är att ta fram ett nytt recept för coating av pommes frites. 

Denna typ av coating, huvudsakligen baserad på stärkelse, används redan i större industrier 

med syfte att ge en ökad krispighet och ett mer attraktivt utseende i konsumentens ögon. En 

ökad förståelse för olika modifieringsformer av stärkelse och deras verkan under coatningen 

behövs för att ta fram nya och mer kostnadseffektiva recept utan att resultatet blir lidande. 

En litteratursökning, där stärkelsens uppbyggnad och modifieringsformer undersöks, samt 

studerande av befintligt coatingrecept görs i syfte att ge bättre inblick i framtagningen av en 

fungerande coating och uppslag till alternativa ingredienser. Idéerna appliceras sedan på 

pommes frites och utvärderas såväl sensoriskt som tekniskt. 

Culinar har formulerat följande önskemål: I syfte att minska cost-in-use, produktions – och 

råvarukostnader, ska ett nytt recept för coating av pommes frites tas fram. Tyngdpunkten ska 

ligga på att få en krispighet likvärdig den som referensreceptet ger, och försöksresultaten bör 

därför jämföras med pommes frites coatade med referensbatter. Fokus bör ligga på 

slutresultatet, och endast till mindre del på hur de olika komponenterna beter sig under 

processen. 

 

1.2 Bakgrund 

Stärkelse är en vanligt förekommande kolhydrat som i flertalet växter nyttjas som 

energireserv vid näringsbrist och som också står för en stor del av vårt dagliga energiintag. 

Den är uppbyggd av glukos och finns framför allt i växtens rötter, knölar och frön. (BeMiller 

och Whistler 2009, 85) Stärkelse finns i flera typer av livsmedel med olika kemiska och 

fysikaliska egenskaper och kan grovt indelas i tre sorter: rotstärkelse från potatis, sötpotatis, 

arrowrot och tapioka, cerealiestärkelse från vete, korn, råg, majs, ris och sorghum, samt 

stärkelse från så kallade waxy-mutanter, framtagna varianter som innehåller en bestämd 

mängd amylos respektive amylopektin – stärkelsemolekyler med olika uppbyggnad. (SIK 

1987) I industrin nyttjas vanligen stärkelse med ursprung från majs, potatis, ris, tapioka och 

cerealier och kan på grund av sina egenskaper användas inom åtskilliga områden. Inom 

livsmedelsindustrin används stärkelsen framför allt som konsistensgivare och stabilisator i 

bland annat efterrätter, konfektyr, soppor, såser, mejeriprodukter och sylt. Den kan även 

användas inom textilindustrin och som lim i papperstillverkning. (Sestlli, o.a. 2010) De 

egenskaper som utnyttjas i dessa sammanhang är de reologiska förändringar, samt den 

klistriga blandning som erhålles vid lösning i vatten. Beroende på stärkelsens ursprung 

uppvisar den olika egenskaper och passar därför för olika ändamål. (Företagsreferens u.d.) 

Stärkelsehalten i växter är beroende av art, växtens ålder, jordmån och klimat. Ju äldre en 

planta är, desto högre är stärkelseinnehållet, och i t.ex. potatis som skördats under föregående 

år är stärkelseinnehållet lägre då den förbrukat en del av stärkelsen som energireserv sedan 
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skörden. En sådan potatis kommer därför att smaka lite annorlunda eftersom en del av 

stärkelsen brutits ner till lägre sockerarter. (SIK 1987)  

1.3 Stärkelsens uppbyggnad  

Bildningen av stärkelse sker i amyloplaster, små korn i växtcellen med en storlek varierande 

mellan 2-175 μm i diameter beroende på växtslag. I amyloplasterna finns granuler i skiftande 

antal, i vilka det bildas kristallina knippen eller miceller och amorfa partier av stärkelsen. 

Granulstorleken i potatis är ≈ 40 μm, medan den i majs och vete är ≈ 15-20 μm. Risstärkelse 

har mycket små granuler med en diameter om ≈ 5 μm. (SIK 1987) 

Stärkelsen är uppbyggd av glukosmolekyler sammanhållna med glukosidbindningar, med 

syreatomen vid kolatom ett, figur 1 (SIK 1987). Glukosidbindningen är stabil vid alkaliskt pH 

men hydrolyseras i sur miljö (Företagsreferens u.d.), (Ketola och Hagberg 2003). På grund av 

det stora antalet hydroxylgrupper är glukoskedjorna mycket hydrofila, och stärkelsen löser sig 

lätt i vatten vid högre temperaturer. Ett faktum som förhindrar löslighet i kallt vatten är att 

hydroxylgrupperna gärna reagerar med varandra och sätts samman med vätebindningar. Vid 

högre temperaturer bryts dock dessa och stärkelsemolekylerna blir inte lika hårt packade. 

(Ketola och Hagberg 2003) 
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1.3.1 Amylos och amylopektin 

Glukosenheterna bildar i stärkelsen polymererna amylos och amylopektin, som står för 20-30 

respektive 60-70 % av stärkelseinnehållet i granulerna. Det finns också ett mellanting mellan 

amylos och amylopektin, vilket bildas under hittills okända omständigheter. (BeMiller och 

Whistler 2009, 84-86), (Sestlli, o.a. 2010), (Fulton, o.a. 2002)  Amylos är en linjär molekyl 

bestående av 100-10 000 glukosenheter, sammanbunden med α14-bindningar, figur 1 och 

2a. Amylosinnehållet beror av plantans ålder och granulstorlek: en äldre planta med stora 

granuler har ett högre amylosinnehåll än en yngre med mindre granuler. (BeMiller och 

Whistler 2009, 30), (Svegmark 1992)  

Amylopektin är en kraftigt grenad struktur bestående av ca 100 000 glukosenheter som sitter 

ihop med både α14-bindningar och α16-bindningar. I de raka kedjorna finns samma 

α14-bindningar som i amylos, och i förgreningarna finns α16-bindningar vilka ger den 

vinklade strukturen. I varje förgrening sitter vanligen 20-30 glukosmolekyler (SIK 1987) men 

antalet kan variera mellan 10-60 (Företagsreferens u.d.), figur 2b. 

Figur 1. Stärkelsen sitter samman med glukosidbindningar vid kolatom ett. Här, en 

linjär amylosmolekyl sammanhållen med α14-bindningar. 
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Figur 2a. Amylosens linjära molekyler sitter samman med α14-bindningar och kan bestå av 100-10 000 

glukosenheter. b. Amylopektin är, till skillnad från amylos, en grenad molekyl där förgreningarna är uppbyggda 

av α16-bindningar. Publicerad med tillstånd av Culinar (Rask 2011) 

 

Amylopektin bildar i granulerna kristallina partier och micellstrukturer då de lägger sig 

parallellt med varandra och sammanbinds med vätebindningar. (Fulton, o.a. 2002) De 

kristallina partierna uppgår till 24-32 % av granulens stärkelseinnehåll och övergår successivt 

till amorfa partier där amylos är mer dominerande. De kristallina strukturerna håller samman 

granulerna under svällning och möjliggör granulernas expansion. (Svegmark 1992) 

1.3.2 Andra komponenter och deras påverkan 

I stärkelsen finns 10-20 % fukt, små mängder lipider, protein, fosfor och oorganiskt material. 

Trots de små mängderna kan dessa komponenter påverka stärkelsens egenskaper avsevärt.  

Fukthalten beror till stor del på hur stärkelsen har lagrats: en stärkelse som lagrats torrt har en 

lägre fukthalt än en stärkelse som lagrats under fuktiga förhållanden. Potatisstärkelse har dock 

en högre fukthalt än vete, ris – och majsstärkelse, oavsett lagringsförhållanden. (SIK 1987) 

Lipidhalterna är i potatis och tapioka mycket låga: ca 0,1 % jämfört med cerealierna, ris och 

majs som innehåller <1 %. (Svegmark 1992) Huvudsakligen består lipiderna av fria fettsyror 

såsom palmitin – linolen – och oljesyra, samt fosfolipider. (Företagsreferens u.d.) Lipiderna 

bidrar med en viss smak, varför cerealie, ris – och majsstärkelser smakar mer än t.ex. 

potatisstärkelse. De bildar svårlösliga komplex tillsammans med amylos, och minskar 

därigenom den granulära svällningen som sker i kontakt med vatten. För att lösa dessa 

komplexbindningar är det nödvändigt att hetta upp stärkelsen till >100°C. (Svegmark 1992)  

Även proteinhalten påverkar stärkelsens egenskaper. De höga proteinhalterna i vete, ris och 

majs (0,2-0,4 %) kan ge upphov till mjölig smak och skumbildning vid processning, vilket 

inte sker i potatis – och tapiokastärkelser (ca 0,1 % protein). (SIK 1987), (Företagsreferens 

u.d.)  

Fosfor finns huvudsakligen i form av fosfolipider i cerealie, ris – och majsstärkelserna. I 

potatis finns fosfor i form av laddade fosfatestergrupper kopplade till kolatom 6 i 

glukosenheterna i amylopektin, figur 3. Dessa ger upphov till elektrisk repulsion som tvingar 

granulerna att expandera och underlättar vattensvällning. Fosfatestergrupperna i 

potatisstärkelsen bidrar troligen också till att dessa kan svälla betydligt mer än andra 

stärkelser. (Företagsreferens u.d.) 

a b 
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1.4 Strukturella förändringar; förklistring och retrogradering 

Vid uppvärmning av stärkelselösningar i vatten sväller granulerna och tar in vatten samtidigt 

som en del av stärkelsen läcker ut i det omgivande vattnet. När detta inträffar, beror av 

gelatiniserings/förklistringstemperaturen, vilken varierar mellan olika stärkelsesorter. Vid 

denna temperatur bryts vätebindningarna mellan stärkelsemolekylerna: i första hand är det de 

amorfa partierna som bryts upp men ju högre temperaturen blir, desto fler kristallina områden 

går sönder. Vid ytterligare temperaturhöjning och vid omrörning trasas granulerna sönder och 

både amylos och amylopektin läcker ut. (Svegmark 1992) Viskositeten når sitt högsta värde 

då granulerna är maximalt utsvällda och hålls samman av ett nätverk av kristallina partier, och 

minskar sedan i takt med att dessa går sönder. (Företagsreferens u.d.): det är således både 

amylos och amylopektin som ger en förtjockning av uppvärmda stärkelselösningar. Då 

potatisgranuler kan svälla upp till 100 gånger sin ursprungliga storlek, medan vete, ris – och 

majsgranuler endast sväller ≈30 gånger är det lätt att förstå varför potatisstärkelse ger mycket 

högviskösa lösningar. Potatisstärkelsens granuler har dock på grund av sin storlek mycket lätt 

för att gå sönder vid t.ex. mekanisk bearbetning, varför viskositeten minskar snabbt igen då 

arbete tillförs dessa stärkelselösningar, figur 4. (Svegmark 1992) 

 

 

  

Figur 3. I potatisstärkelsen sitter laddade fosfatestergrupper, bundna tillkolatom 6 i 

glukosenheterna, vilka möjliggör ökad granulsvällning. 

Viscosity 

Figur 4. Brabenderkurvan visar sambandet mellan temperatur och en stärkelselösnings viskositet. 

Viskositeten ökar under gelatiniseringen till följd av granulsvällning, tills granulerna börjar gå sönder 

varmed den minskar igen. Detta sker vid t.ex. temperaturhöjning. Vid retrograderingen sker en svag 

viskositetsökning när amylosmolekylerna hittar tillbaka till varandra under förutsättning att temperaturen 

sänks något.. Publicerad med tillstånd av Culinar. (Rask 2011) 

- + 
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Vid lagring eller kylning (vanligen under 70°C) av stärkelselösning kan en olöslig, vit fällning 

bildas – en retrogradering sker. Ytterligare ett alternativ är att det bildas en separerad vatten – 

och gelfas. De amylosmolekyler som separerades vid gelatiniseringen lägger sig åter parallellt 

med varandra och binds samman med ett stort antal vätebindningar mellan 

hydroxylgrupperna. I utspädda lösningar kommer dessa aggregat att sedimentera, medan de i 

mer koncentrerade stärkelselösningar binder upp vätskan och bildar en gel. (Svegmark 1992) 

Långa amyloskedjor ger en långsammare retrogradering då det krävs fler vätebindningar som 

håller samman molekylerna, samtidigt som för korta amyloskedjor inte är tillräckligt stora för 

att bilda en sammanhängande gel. Amylopektinet spelar en mycket liten roll i 

retrograderingen vilket beror på att dess molekyler är betydligt större och dessutom 

förgrenade och därför har svårare att binda samman till varandra när de väl separerats. Ju 

mindre grenad amylopektinmolekylen är, desto större är dess retrograderingstendens. (SIK 

1987) 

 

1.5 Modifierad stärkelse 

I de fall det ställs högre krav och speciella egenskaper eftersträvas kan en 

stärkelsemodifiering vara nödvändig. De vanligaste anledningarna till detta är att förändringar 

inom förklistringstemperatur, svällnings – och kokegenskaper, stabilitet mot t.ex. mekanisk 

skjuvning, retrograderingstendens, hydrofilitet och förhållandet mellan 

viskositet/koncentration önskas. Modifieringarna kan utföras i förklistrade lösningar som är i 

vattenfas, i torr stärkelse eller i vattenslamma, blandningar av vatten och oförklistrad 

stärkelse. (Företagsreferens u.d.) Här nämns endast ett fåtal stärkelsemodifieringar, 

huvudsakligen sådana som används i receptet, men naturligtvis finns det många fler sätt att 

modifiera stärkelsen på.  

1.5.1 Tvärbunden stärkelse 

En av de vanligare modifieringarna är att tvärbindningar sätts in i stärkelsen med hjälp av bi – 

eller polyfunktionella reagens. Vanligt reagens är POCl3, fosforoxytriklorid, eller STMP, 

sodium trimetaphosphate, vid alkaliskt pH, figur 5. Vid tvärbindningen bildas fosforbryggor 

mellan hydroxylgrupperna i stärkelsemolekylerna, såväl i som mellan granulerna, och den 

granulära svällningen kontrolleras. Ju fler tvärbindningar som sätts in, desto starkare resistens 

mot förklistring får stärkelsen. Andra effekter är högre viskositet i lösning, starkare geler samt 

en ökad stabilitet som gör att lösningen klarar omrörning, lågt pH och värme bättre. 

(Rahmouni, o.a. 2002) När det gäller användandet av tvärbunden stärkelse vid coating av 

potatis och pommes frites är syftet dessutom att få en slät, matt yta och en ökad krispighet till 

följd av att granulerna klarar de höga temperaturerna bättre och inte går sönder lika snabbt 

som nativ stärkelse. Samtidigt minskar risken att pommes fritesen klibbar ihop med varandra 

och en jämn täckning av varje pommes frites uppnås. Att beakta är dock att för höga 

tvärbindningsgrader ger en mycket hård coating, vilket inte eftersträvas (Billmers, Shi och 

Dihel 2005), (Rahmouni, o.a. 2002), (Cornells Hiemstra, o.a. 2004). 
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1.5.2 Stabiliserad stärkelse 

Vid stabilisering av stärkelsen införs ester – och etergrupper, vilka medför att avståndet 

mellan stärkelsemolekylerna ökar. Stärkelsemolekylerna (företrädesvis amylos) hindras från 

att hitta tillbaka till varandra och skapa en ordnad struktur vid retrograderingen, vilket 

fördröjer densamma.   

Den esterifierade/acetylerade stärkelsen framställs genom en reaktion med ättiksyraanhydrid i 

alkalisk miljö. Acetylgrupper fästs till stärkelsen som får en långsammare 

retrograderingsprocess, sänkt förklistringstemperatur, klistrigare struktur och blir glansigare 

(Hideyuki 2002), figur 6.  
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Vid eterifiering/hydroxypropylering får stärkelsen reagera med propylenoxid, figur 7. Vid 

denna modifiering sammanfogas en grupp med tre kolatomer med stärkelsen, som blir mer 

stabil än vid acetylering då bara två kolatomer sätts in. Avståndet mellan amylosmolekylerna 

blir större och vatten hålls kvar bättre vid såväl förklistring som retrogradering. Ytterligare 

effekter är att gelatiniseringstemperaturen sänks och att stärkelsen klarar frysning bättre. 

(Leusner 1984)  
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1.5.3 Dextriniserad stärkelse 

Dextrin framställs ur nativ stärkelse genom nedbrytning med hjälp av värme och syra. På 

grund av värme – och syrabehandlingen sväller dextrinet vid något lägre temperatur än nativ 

stärkelse och de kortare stärkelsekedjorna ger en lägre viskositet då de inte kan binda upp så 

Figur 5. Tvärbunden stärkelse ger en kontrollerad svällning och starkare förklistringsresistens. Reaktionen 

sker med POCl3 eller, som här, med STMP. Restprodukten tvättas bort. 

Figur 6. Genom en reaktion mellan stärkelse och ättiksyraanhydrid bildas acetylerad stärkelse, en 

modifieringsform som ger långsammare retrogradering än nativ stärkelse. 

Figur 7. Vid reaktion med propylenoxid bildas hydroxypropylerad stärkelse, vilken är mer stabil än acetylerad 

stärkelse. 
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stor mängd vatten. (Brynolf 2011) Dextrinet ger också en bra förklistringsförmåga, fin färg 

och en krispig yta i de livsmedel den används. För att få ett bra dextrin krävs högkvalitativa 

utgångsprodukter med lågt protein – och fettinnehåll, varför potatis – och tapiokastärkelser 

ofta används för detta ändamål. Används en stärkelse med högre proteininnehåll är risken stor 

att missfärgning i form av Maillardreaktioner sker, medan lipider kan komplexbinda med 

dextrinet och förhindra fullständig reaktion.  (Företagsreferens u.d.), (Maas, Hopman och 

Kesselmans 2003), (Billmers, Shi och Dihel 2005) 

Det går även att kombinera de olika modifieringarna i samma stärkelselösning. En 

dubbelbehandlad stärkelselösning där både tvärbindning och stabilisering används får en hög 

viskositet på grund av tvärbindningarna och en långsam retrogradering till följd av att 

acetylering/hydroxypropylering förhindrar amylosmolekylerna från att hitta tillbaka till 

varandra. 

 

1.6 Fritering 

Fritering används huvudsakligen för att förändra texturen på ett livsmedel, ge en karaktäristisk 

smak, färg och arom, samtidigt som inaktivering av enzymer och avdödning av 

mikroorganismer, till följd av frityroljans höga temperatur, sker. (Fellows 2000) När stärkelse 

utsätts för de höga friteringstemperaturerna, sväller granulerna mycket snabbt och en hastig 

gelatinisering, vilken kan ge upphov till klistrighet, sker. Den granulära svällningen bidrar 

sannolikt också till att ge krispighet åt pommes friteset. (Rask 2011) 

När ett livsmedel placeras i varm olja, avgår vattnet som finns inuti som ånga. Då 

temperaturen blir som högst på livsmedlets yta vid nedsänkning i fritösen, är det också där 

vattnet kommer att förångas först. Ju större bit som friteras, desto längre tid tar det att nå ett 

krispigt resultat då vattnet i kärnan har en längre väg upp till ytan. Ytan på den färdigfriterade 

produkten kommer att bestå av ett flertal kapillärer av varierande storlek, där vattenånga har 

avgått för att ersättas med den heta oljan. (Fellows 2000, 355-362) 

Oljans temperatur ligger vanligen mellan 180-200°C, vilket ger en snabb process. Nackdelen 

med så höga temperaturer är att det snabbare bildas fria fettsyror och att kvaliteten hos 

slutprodukten försämras genom försämrad smak, lukt och utseende. En annan faktor som 

avgör lämplig temperatur är vilken slutprodukt som eftersträvas: höga temperaturer leder till 

snabb skorpbildning och ett fuktigt inre eftersom vattnet i livsmedlet inte hinner vandra ut 

mot ytan innan skorpan bildats. Innanmätet når inte den höga temperaturen lika snabbt på 

grund av det höga vatteninnehållet, vilket ger ett smakrikt och saftigt innehåll. Önskas en 

torrare slutprodukt används en lägre temperatur, och vattnet i kärnan hinner vandra upp mot 

ytan och avgå som ånga innan skorpbildningen sker. För att smakerna ändå ska bibehållas är 

det viktigt att friteringen inte tar för lång tid, varför en tidsoptimering bör göras. (Ibid) 
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1.7 Framställning av pommes frites; process i industriell skala 

Processningen av pommes frites börjar vanligen med rengöring av potatisen. Oftast sker detta 

genom att potatisen skakas fram i en ränna med flödande vatten. De tyngre smutspartiklarna 

faller ner till botten av rännan, medan lättare smuts flyter på ytan av vattnet och fångas upp av 

filter. Potatisen fångas på uppåtgående band, lämnar smutsen i det flödande vattnet och går 

vidare för storleks – och formsortering; för att få en så bra slutprodukt som möjligt 

eftersträvas jämnstora potatisar som är avlånga i formen. (Rask, Susanne u.d.) 

Vid skalningen tippas potatisen i behållare med vakuum, varpå ånga med hög temperatur 

injiceras och skalet lossnar. När vakuumet släpper, faller skalet av potatisen och sorteras bort. 

Potatisen går igenom en förkokning, transporteras vidare i ett vattenflöde under högt tryck där 

de automatiskt orienterar sig i längdriktning, för att sedan gå in i en matris som stansar ut 

pommes fritesen. De bitar som är för långa, korta eller missfärgade sorteras bort. (Ibid) 

Efter utstansningen kommer två blancheringssteg vilkas syfte är att få en konsistens som 

liknar bakad potatis genom gelatinisering av den naturligt förekommande stärkelsen, samt att 

undvika spontan brunfärgning och karamellisering. Blancheringen går till på olika sätt bland 

annat beroende på vilken potatis som används. (Ibid) 

Efter blancheringen går pommes fritesen igenom ett torkningssteg, vanligen med cirkulerande 

luft som transporterar bort fukten. Luftfuktigheten i torken ligger på 40-60 %, och detta är en 

viktig del i processningen för att få en bra slutprodukt. En för hög luftfuktighet gör att 

pommes fritesen inte blir torra, medan för torr luft ger en alltför hård yta. Oftast eftersträvas 

att 8-15 % av vattnet torkas bort (andelen beror bland annat på potatissort). (Ibid) 

När pommes fritesen torkats coatas de med batter, en blandning av bland annat stärkelse som 

används i syfte att ge pommes fritesen en krispigare yta och bättre färg. Denna del av 

processen kan se lite olika ut i olika industrier men principen går ut på att pommes fritesen 

duschas i battern, sedan doppas i den och därefter går igenom ytterligare en dusch. Överflödig 

batter blåses bort av luftströmmar samtidigt som pommes fritesen ramlar ner på rena, rullande 

band. Överflödet samlas upp, blandas med ny batter och kan återanvändas. Olika fabriker 

använder sig av olika metoder; vissa tycker det är bäst att täcka pommes fritesen med ett 

tjockt lager batter och sedan blåsa bort överflödet, medan andra föredrar att lägga på ett 

tunnare lager och ha ett mindre luftflöde. Battern bör stå för ≈10-15 % av pommes fritesets 

vikt. (Ibid) 

Pommes fritesen nedsänks i ett oljebad som håller 192-202°C i ca 30 sekunder, för att sedan 

styckfrysas, packas i påsar och frysas igen innan de går till konsument. (Ibid) 

 

1.8 Framställning av pommes frites; process på laboratorienivå 

Potatisen skalas för hand och förkokas vid 50°C i 20 minuter. Den stansas sedan till pommes 

frites i en matris, och små, tunna och missfärgade bitar sorteras bort. Efter detta blancheras 

pommes fritesen under 9 minuter vid 75°C, varpå tuggmotståndet provas. När rätt konsistens 

uppnåtts sänks pommes fritesen ner i ett bad med SAPP (sodium acid pyrophosphate) och 
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dextros som håller 75°C under 45 sekunder i syfte att minska brunfärgning och ge rätt färg. 

Därefter torkas pommes fritesen i varmluftsugn med cirkulerande luft tills 10-13 % vatten 

avgått. Om andelen avdunstat vatten är för låg, blir battern utspädd när pommes fritesen 

blandas ner, viskositeten minskar och coatingen blir otillräcklig. Pommes fritesen coatas och 

friteras i 40 sekunder i 195°C, styckfryses i ca 30 minuter, packas i påsar och fryses sedan 

fram till utvärdering då de friteras i 175-180°C i 2 minuter och 45 sekunder. 

(Företagsmaterial, internt. Lyckeby Culinar AB u.d.) 
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2. SYFTE 

Syftet med projektet är att ta fram ett nytt recept för batter till coating av pommes frites och 

att hitta alternativa ingredienser till dem som används i ett befintligt recept, då det finns 

önskemål om att minska cost-in-use. Receptmodifieringar där den acetylerade stärkelsen 

utesluts, samt där en del av den tvärbundna stärkelsen ersätts med mjöl och acetylerad 

stärkelse görs, liksom försök där rismjölet ersätts med andra mjölsorter. Försöken syftar också 

till att ge en ökad förståelse för vilka egenskaper de enskilda komponenterna ger åt 

slutprodukten. Tyngdpunkten kommer att ligga på hur slutresultatet, dvs. pommes fritesen 

blir, och till viss på hur de olika komponenterna beter sig under själva processen. 
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3. MATERIAL  

I detta och följande metodavsnitt presenteras utrustning och kemikalier som använts under 

arbetet. Även arbetets ingående försök och analysmetoder behandlas i detta material – och 

kommande metodavsnitt. 

 

3.1 Använda instrument 

Under arbetets gång användes en ugn av märket Rational. För viskositetsmätningar användes 

Brookfield RV Model DV-II + viscometer med spindel (6)1. Texturmätaren TA. XT Plus 

Texture Analyzer användes för att mäta krispigheten hos de färdiga pommes fritesen. 

Samtliga ingredienser uppvägdes på analysvåg (Mettler PC4000 och Mettler PE6000). 

 

3.2 Kemikalier 

Under försöken användes rismjöl, potatismjöl/nativ potatisstärkelse, majsmjöl, vetemjöl, 

dextrin, natriumbikarbonat, viskositetsgivare, SAPP (sodium acid pyrophosphate), dextros 

samt ett flertal stärkelser: tvärbunden stärkelse (medelhög tvärbindningsgrad), acetylerad och 

tvärbunden stärkelse (hög tvärbindningsgrad och låg acetyleringsgrad AoT1, respektive hög 

tvärbindningsgrad och hög acetyleringsgrad, AoT2). Samtliga använda stärkelser har andra 

produktnamn än dem som angetts här, men dessa har p.g.a. sekretesskäl inte skrivits ut. Till 

friteringen användes rapsolja. 
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4. METODER 

Framtagningen av ett nytt recept för coating av pommes frites genomfördes i flera steg. Efter 

litteraturgenomgång började försök med att genomföra framtagning av batter och 

framställning av pommes frites på laboratorienivå. Ett recept, i vilket anpassningar till 

laboratorienivå gjordes, och som använts vid liknande försök av Culinars samarbetspartner 

användes som utgångspunkt. Battern tillverkades enligt recept och applicerades på pommes 

frites, vilka sedan utvärderades av en smakpanel bestående av fem personer med erfarenhet av 

provsmakningar. Viskositetsmätningar av battern, samt mätningar av pick-up, mängden 

absorberad batter hos pommes fritesen, och texturmätningar gjordes på färdiga pommes frites. 

 

4.1 Sensorisk analys 

Testpanelen bestod av fem personer med erfarenhet av liknande sensoriska bedömningar. 

Proverna var enkelblindade och en redan befintlig mall där färg, utseende, krispighet, hårdhet 

och smak bedömdes i en skala om 1-5, där halva poäng kunde ges, och 5 var högsta poäng, 

användes. För att minimera risken att slumpvisa avvikelser i bedömningen skulle ge felaktiga 

resultat gjordes dubbelprover på samtliga batches. För att ge ytterligare säkerhet upprepades 

utvärderingen några dagar senare, även denna gång genom enkelblindade tester bestående av 

dubbelprover, varvid samma person bedömde varje batterrecept fyra gånger och det totala 

antalet bedömningar uppgick till 20. I samtliga bedömningar fanns dubbelprov av pommes 

frites coatade med referenslösning.  

Färgen ska vara gyllene och jämnt fördelad över pommes friteset, utan mörka eller brända 

partier. Ytan ska var relativt slät och inga spår av battern får synas. Ytan får inte heller vara 

för oljig. Krispigheten ska vara tydlig, utan att bli hård eller knaprig. Innandömet bör vara 

mjukt och inte alltför mjöligt eller grynigt. Ett ihåligt, torrt pommes frites, liksom ett mycket 

fuktigt innandöme, är inte godkänt.  

 

4.2 Temperatur – och tidsoptimering i torkugn 

För torkningssteget utformades en tid – och temperaturoptimering om 38°C i 5,5 minuter på 

potatissorten Asterix, tills en tillräcklig vattenmängd torkats bort. Försöket utfördes genom att 

gå igenom processen i laboratorieskala fram till torksteget, varvid pommes fritesen vägdes på 

en plåt innan och efter torkning, och procentandelen avdunstat vatten beräknades. När ett tid- 

och temperaturprogram som gav 10-13 % avdunstning hittats, upprepades processen fem 

gånger för att säkerställa resultatet. Avdunstningen kontrollerades sedan vid varje körning för 

att säkerställa att tillräcklig mängd vatten avgått. 

 

4.3 Val av potatissort 

För att komma fram till vilken potatissort som skulle användas i försöken utfördes processen 

på Asterix, Bellana och Ditta, vilka alla är fasta potatissorter. Detta utvärderades genom ett 

enkelblindat dubbeltest enligt kriterierna ovan. Ett enkelblindat enkeltest gjordes också på 
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samtliga sorter, som legat i blöt i ett dygn och därefter genomgått samma process, i syfte att 

undersöka om en större mängd potatis kunde skalas på samma gång då en önskan om att 

effektivisera processen fanns.  

 

4.4 Utbyte av acetylerad och tvärbunden stärkelse, AoT1, mot tvärbunden stärkelse, 

utbyte av 25 % tvärbunden stärkelse mot nativ potatisstärkelse 

Den första receptmodifieringen syftade till att ta reda på om den acetylerade och tvärbundna 

stärkelsen (här kallad AoT1) kunde ersättas med tvärbunden stärkelse eftersom det sedan 

tidigare försök förelåg misstanke om att acetyleringen inte hade någon tydlig påverkan på 

slutresultatet. (Företagsmaterial, internt. Lyckeby Culinar AB u.d.) Försök gjordes även där 

25 % av den tvärbundna stärkelsen ersattes med nativ potatisstärkelse. 

 

4.5 Jämförelse av acetylerade och tvärbundna stärkelser, AoT1 och AoT2 

Med syfte att minska kostnad och antalet ingredienser i receptet testades stärkelser som var 

både acetylerade och tvärbundna (AoT1 och AoT2) som ersättning för den tvärbundna 

stärkelsen. AoT1 och AoT2 troddes vara likvärdiga i processningen (Rask 2011), trots att 

AoT2 har högre acetyleringsgrad och därmed är mer stabil än AoT1, som är billigare. Båda de 

dubbelmodifierade stärkelserna har en högre tvärbindningsgrad än den som är enbart 

tvärbunden. 

 

4.6 Utbyte av tvärbunden stärkelse mot 25, 50 och 75 % nativ potatisstärkelse 

Som fortsättning på försök 4.4, där 25 % tvärbunden stärkelse ersattes med nativ 

potatisstärkelse, gjordes försök med 25, 50 och 75 % ersättning. Eftersom resultatet var 

misslyckat (se kapitel 5.6) gjordes endast ett blindat enkeltest på dessa pommes frites. 

 

4.7 Jämförelse av mjölsorter 

Jämförande tester mellan ris – majs – och vetemjöl samt nativ potatisstärkelse gjordes, i syfte 

att hitta eventuella ersättare för det rismjöl som används i referensreceptet, då priset på detta 

ökat kraftigt de senaste åren. (Rask 2011) 

 

4.8 Utbyte av rismjöl mot 25, 50 och 75 % nativ potatisstärkelse 

Försök där 25, 50 och 75 % av rismjölet i referensreceptet ersatts med nativ potatisstärkelse 

gjordes i syfte att undersöka om en likvärdig krispighet kunde uppnås. Valet grundade sig 

främst på att den nativa potatisstärkelsen har ett lågt pris och att den framställs på fabriken. 
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4.9 Mätning av pick-up 

Mätning av pick-up gjordes i syfte att jämföra hur mycket batter pommes fritesen absorberar 

vid de olika receptmodifieringarna. Dessa mätningar gjordes på de två batters som hade gett 

bäst resultat (se kapitel 5.9), samt referensbattern. Som nollprov användes pommes frites som 

genomgått torksteget, men ännu inte blivit coatade. Ca 200 g av dessa vägdes upp, varpå de 

sköljdes 2 gånger och sedan torkades ordentligt på papper tills ytan kändes torr, varefter de 

vägdes igen. Samtidigt coatades och vägdes ytterligare 200 g pommes frites som genomgått 

torksteget. Även dessa sköljdes 2 gånger och torkades på samma sätt som ovan. För att 

korrigera för det vatten som tagits upp användes formeln: 

                               
   

 
      

där 
 

A = Icke-coatade pommes fries (g) 

B = Icke-coatade pommes frites efter sköljning och torkning (g) 

C = Coatade pommes frites (g) 

D = Coatade pommes frites efter sköljning och torkning (g)  
 

Pick-up (%) beräknades sedan med formeln: 
 

          
 

 
      

 

4.10 Viskositetsmätning 

Eftersom pick-up ökade med tiden (se kapitel 5.9) hos de batters som testades gjordes en 

viskositetsbestämning på dubbelprover över tid för desamma i syfte att undersöka om det 

fanns ett tydligt samband mellan pick-up och viskositet. Viskositetsmätningar utfördes med 

Brookfield RV Model DV-II + viscometer med spindel (6)1, 12 rpm. 200 g av den torra 

battern uppvägdes och späddes med destillerat vatten till en volym av 500 mL i en 600 mL 

hög glasbägare. Lösningen fick stå i 20 minuter, varpå mätningen gjordes. Viskositeten ska 

ligga inom intervallet 200-300 cp med målvärdet 265 cp.  

 

4.11 Texturmätning 

För att få ett resultat som inte påverkades av enskilda personers preferenser genomfördes 

texturmätning med TA. XT Plus Texture Analyzer för att mäta krispigheten hos de coatade 

pommes fritesen. Texturmätningen går ut på att en probe sänks ner och knäcker pommes 

friteset samtidigt som den förbrukade kraften uppmäts i gram. Ett medelvärde med påföljande 

t-test gjordes för att undersöka om det förelåg någon signifikant skillnad mellan de olika 

resultaten.  
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5. RESULTAT OCH DISKUSSION 

Det här avsnittet börjar med en diskussion av kringliggande faktorer som kan ha påverkat 

slutresultatet av de coatade pommes fritesen, för att sedan gå över till resultatredovisning och 

diskussion kring de enskilda försöken. 

 

Den stärkelse som finns nativt i potatisen borde kunna påverka utfallet, då 

stärkelsekoncentrationen blir högre ju äldre en planta är, och även påverkas av jordmån och 

klimat. Då de potatisar som användes kom från fjolårsskörden och har förbrukat en del av 

stärkelsen som reservenergi påverkar även detta stärkelseinnehållet. Därför är det svårt att 

förutsäga slutresultatet även om samma metod och potatissort används vid försöken. Troligen 

är detta också orsaken till det ojämna utfallet vid försöken; resultaten varierade, både vad 

gällde färg, krispighet, torrhet och smak trots att dubbelprover från samma batch utvärderades 

samtidigt. En del potatisar kokade sönder och blev mycket torra i torkugnen trots identisk 

processning med dem som gav ett bra resultat. Ett jämnare utfall skulle möjligen ha erhållits 

om försöken utfördes vid en tid på året då potatisen är nyskördad och färsk.  

Sockerarterna som bildats i äldre potatis kan ge upphov till en mörkare färg hos slutprodukten 

eftersom det sker karamelliseringsreaktioner vid de höga temperaturer som potatisen utsätts 

för i processningen. Detta är troligen orsaken till att en del pommes frites hade mörkare ändar 

än andra efter slutfriteringen, vilket drog ner poängen när det gällde utseendet. Att en del av 

stärkelsen brutits ner till sockerarter kan möjligen också ha påverkat torrheten, då man kan 

tänka sig att stärkelsen och sockret binder vatten olika hårt.  

I utgångsreceptet ska förkokningen ske vid 50°C i 20 minuter, och därefter följer två 

blancheringssteg på 75°C i 9 minuter respektive 45 sekunder. Detta efterföljdes till en början, 

trots att det var svårt att hålla temperaturerna (som ofta hamnade över de angivna). 

Potatisarnas storlek avgör hur lång tid kokningen tar, och då alla potatisar inte har samma 

storlek är det svårt att kontrollera dessa tider. Man skulle kunna tänka sig att potatisen körs 

genom matrisen direkt efter skalning och att bitarna därmed får samma tjocklek, men ett 

beslut togs att processen skulle utföras på samma sätt som i utgångsreceptet, och därmed ge 

ett resultat som var jämförbart med metoden i industriell skala. Resultatet av detta var att 

potatisen inte blev helt färdigkokt, samt att pommes fritesen blev hårda efter slutfriteringen.  

Istället för att följa de angivna tiderna i receptet, lades större vikt på att kontrollera 

konsistensen på potatisen/pommes fritesen under kokning och blanchering. Potatisen fick 

koka upp, grytan drogs av och fick stå i ca 5 minuter. Vattnet hälldes av, potatisen strimlades i 

matrisen och gick sedan ner i ett blancheringsbad till dess att de kändes färdigkokta. Detta 

kontrollerades dels genom att ta upp och känna på pommes fritesen och bita i dem, samt 

genom att mäta innertemperaturen: då stärkelsen inte börjar gelatiniseras förrän vid ≈ 60°C 

var det nödvändigt att innertemperaturen i pommes fritesen nådde dit innan de började 

mjukna. De färdiga pommes fritesen gick av när de böjdes, till skillnad från dem som inte var 

färdigkokta och som istället gav ett tänjbart motstånd. Att inte mäta på något mer exakt sätt är 

såklart en felkälla, men eftersom pommes fritesen endast genomgår två kortare friteringar på 

40 sekunder respektive 2 minuter och 45 sekunder är det viktigt att de känns klara efter förkok 
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och blanchering. Ytterligare en faktor som bedömdes var pommes fritesens utseende under 

blancheringen. När de började bli färdiga, blev ytan mattare och såg lite mer grynig ut än den 

varit tidigare.  

Vid ett tillfälle sammanslogs de båda friteringsstegen utan infrysning emellan i syfte att 

tidseffektivisera processen. Detta resulterade i att pommes fritesen blev mycket mjuka och 

fick en seg och torr yta. De icke-frysta pommes fritesens högre temperatur gjorde att en större 

mängd vattenånga avgick från ytan och gav upphov till det torra utseendet. Innandömet 

påverkades dock inte i lika stor utsträckning som ytan, eftersom friteringstiden är relativt kort 

och vattnet inte hann vandra upp mot ytan. Efter det nedslående resultatet togs ett beslut att 

detta förfarande inte skulle appliceras i vidare försök. 

 

5.1 Sensorisk analys 

Den sensoriska analysen utfördes av en grupp bestående av fem personer med vana att 

identifiera egenskaper hos livsmedel, varför de var väl införstådda med vilka kriterier som 

eftersträvades vid godkännandet av en ny produkt. En felkälla med att genomföra den här 

typen av tester är att samtliga individer har personliga preferenser, och att smakupplevelsen 

kan påverkas av yttre faktorer. För att minimera risken för yttre påverkan utfördes testerna på 

samma sätt och i samma lokaler. Testerna som genomfördes var enkelblindade dubbelprover i 

två omgångar, vilket gav många resultat men inte kringgick det faktum att de personliga 

preferenserna kan ha spelat in. Ytterligare en faktor som kan ha spelat in är att testerna 

utfördes vid olika tider på dygnet, varför t.ex. hunger och rökning, då utvärderingen inträffade 

strax efter en rast, kan ha påverkat resultatet. 

 

5.2 Temperatur – och tidsoptimering i torkugn  

I utgångsreceptet angavs ett tid – och temperaturprogram om 3-4 minuter i 19°C med 40-60 

% luftfuktighet för att få 10-13 % vatten att avdunsta. Detta räckte dock inte, och en tid – och 

temperaturoptimering gjordes på potatissorten Asterix, med kompletterande tester på Ditta 

och Bellana. Efter försök konstaterades att 5,5 minuter i 38°C var tillräckligt för att få 10-13 

% vatten att avdunsta. Försök gjordes också på högre temperatur och kortare tid, men det 

bildades då en hinna som hindrade vattnet från att avdunsta. Troligen var detta början på en 

skorpbildning som inte hade varit fördelaktig i vidare processning, eftersom coatingen inte 

fäster till en mycket torr yta. Försök på lägre temperaturer gjordes inte, då det fanns en önskan 

om att tidseffektivisera processen. 

Diskussion 

Troligen har industrierna andra torkugnar som transporterar bort det avdunstade vattnet bättre 

än den ugn som användes i dessa försök. Torkugnen som användes i experimenten var inställd 

på 0 % tillförsel av ånga, men det står oklart om vilken luftfuktighet ugnen verkligen höll – 0 

% innebär bara att ingen vattenånga tillförs, men det är oklart hur mycket vattenånga från 

potatisen som bortfördes.  
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Vid framtagningen av tid – och temperaturintervallet spreds pommes fritesen ut på en 

perforerad plåt och kördes in i torkugnen direkt efter blanchering. Eftersom en del vatten 

avdunstade på grund av den höga temperaturen i blancheringssteget redan vid uppvägningen 

på plåten, togs ett beslut att låta temperaturen och därmed avdunstningen stabiliseras innan 

pommes fritesen torkades i ugnen. Detta märktes dock vid utvärderingen av pommes fritesen 

efter slutfriteringen – de pommes frites som hade fått ligga en stund på plåten innan 

torkningen eller hade haft en högre temperatur i blancheringsstegen upplevdes som torrare än 

dem som kördes in i ugnen direkt efter blanchering: avdunstningen är högre hos de pommes 

frites som har en högre temperatur efter blancheringssteget och de blir därför torrare. Då det 

var oerhört svårt att hålla exakta temperaturer i koknings – och blancheringsstegen, och 

eftersom pick-up och krispighet inte blev lidande av det torrare innandömet hade det varit 

gångbart att fortsätta med detta tillvägagångssätt i försök på den här nivån, men ett beslut togs 

att detta trots allt kunde dra ner poängen vid den sensoriska analysen. Därför kördes pommes 

fritesen fortsättningsvis in i torkugnen direkt efter blanchering, % -andelen avdunstat vatten 

beräknades, och ytan på pommes fritesen kontrollerades så att den inte kändes för blöt eller 

torr. 

  

5.3 Val av potatissort 

Asterix fick det högsta totalbetyget, även om flera av deltagarna i testet tyckte att den var lite 

sur i smaken. Generellt hade Asterix mycket bra färg och battern hade täckt jämnt. Även 

krispigheten var genomgående högst i Asterix. De potatisar som varit blötlagda i 24 h hade i 

stort sett samma utseende och krispighet som de andra, icke blötlagda potatisarna, men några 

av deltagarna ansåg att smaken var lite ”unken”. En del av dessa pommes frites innandöme 

såg också annorlunda ut än de andra, då det var mer genomskinligt. Asterix fick den högsta 

snittpoängen i samtliga bedömda kategorier, tabell I. 

 

Tabell I. Val av potatissort. I tabellen visas medelvärdet av samtliga bedömningar samt en standardavvikelse 

med 95 % konfidensintervall. Asterix fick den högsta snittpoängen i samtliga kategorier, vilket också resulterade 

i det högsta totalbetyget.  

Prov Färg Utseende Krispighet Hårdhet Snitt 

Ditta (n=15) 2,22 ± 0,35 2,22 ± 0,33 2,72 ± 0,30 2,67 ± 0,17 2,46 ± 0,09 

Bellana (n=15) 3,47 ± 0,31 3,44 ± 0,34 3,11 ± 0,17 3,06 ± 0,33 3,27 ± 0,09 

Asterix (n=15) 3,78 ± 0,21 3,44 ± 0,34 3,64 ± 0,30 3,17 ± 0,44 3,51 ± 0,08 

 

Diskussion 

I pommes frites-produktion används fasta potatissorter, och det är inte ovanligt med särskilt 

framtagna sorter som ska klara av de många processtegen. Då tillgång till sådana sorter inte 

fanns, gjordes ett mindre test på Asterix, Ditta och Bellana. Mjöliga sorter uteslöts ur testet 

eftersom de inte hade klarat processningen. Det högsta betyget fick Asterix, och vidare försök 

utfördes på denna sort, trots att spridningen kring medelvärdet var relativt hög i vissa 
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kategorier. Beslutet fattades på grunderna att resultatet var tillfredsställande och att sorten är 

lättillgänglig. 

Den ”unkna” bismaken hos de potatisar som blötlagts kan tänkas bero på att en stor del 

stärkelse dragits ur potatisen under blötläggningen och att potatisens egna smaker kom fram 

tydligare, men detta var inget som undersöktes vidare. Detta kan möjligen också förklara det 

transparenta innandömet. Försöket gjordes främst i syfte att undersöka om en större mängd 

potatis kunde skalas på samma gång då det fanns önskemål om att spara tid under 

processningen, men efter provsmakningen bestämdes att detta inte skulle appliceras i vidare 

försök. 

 

5.4 Utbyte av acetylerad och tvärbunden stärkelse, AoT1, mot tvärbunden stärkelse, 

utbyte av 25 % tvärbunden stärkelse mot nativ potatisstärkelse 

Högst totalpoäng fick referensen, även om skillnaden var mycket liten i förhållande de till de 

andra två proverna. Ytan hos denna var jämn och ljust gyllene, vilket eftersträvas. Färg och 

utseende blev något sämre hos de pommes frites i vars batter 25 % av den tvärbundna 

stärkelsen bytts ut mot nativ jämfört med referensens och där den tvärbundna stärkelsen ersatt 

AoT1. Krispigheten var högst hos de pommes frites vars batter hade 25 % nativ stärkelse 

istället för tvärbunden, och hårdheten var högst hos referensprovet. Sämst krispighet fanns 

hos de pommes frites i vars batter AoT1 ersatts med tvärbunden, tabell II. 

 

Tabell II. Utbyte av AoT1 mot tvärbunden stärkelse, utbyte av 25 % tvärbunden stärkelse mot nativ 

potatisstärkelse. Tabellen visar medelvärdet av samtliga bedömningar samt standardavvikelsen med 95 % 

konfidensintervall. Det var ingen tydlig skillnad mellan resultaten hos de olika recepten, vilket konfirmerar 

hypotesen att den acetylerade stärkelsen inte hade något tydligt syfte. 

Prov Färg Utseende Krispighet Hårdhet Snitt 

Referens (tvärbunden 

 och AoT1) (n=20) 

 

3,50 ± 0,62 

 

3,45 ± 0,47 

 

3,28 ± 0,21 

 

3,23 ± 0,33 

 

3,36 ± 0,35 

25 % tvärbunden  

ersatt med nativ (n=20) 

 

3,43 ± 0,1 

 

3,28 ± 0,1 

 

3,48 ± 0,46 

 

3,18 ± 0,48 

 

3,34 ± 0,19 

AoT1 ersatt med  

tvärbunden (n=20) 

 

3,58 ± 0,52 

 

3,40 ± 0,81 

 

3,25 ± 0,41 

 

3,08 ± 0,42 

 

3,33 ± 0,49 

 

Diskussion 

Försöket konfirmerade att den acetylerade stärkelsen inte har någon viktig funktion utan 

kunde ersättas med tvärbunden, samt att en del av den tvärbundna stärkelsen (25 %) kunde 

ersättas med nativ potatisstärkelse som ett billigare alternativ men med en något sämre färg 

och utseende som resultat. Denna färgskillnad grundar sig möjligen i att den nativa 

stärkelsens granuler inte klarar av de höga temperaturerna och går sönder väldigt tidigt i 

processen så att amylos och amylopektin läcker ut. Dessa kan sedan sönderdelas i lägre 

sockerarter så att karamelliseringsreaktioner sker, vilket i så fall skulle ge upphov till en 
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mörkare färg. Den något sämre ytan hos dessa pommes frites beror troligen på att de klibbade 

ihop mer under coating och fritering, till följd av att den nativa stärkelsen inte är lika stabil 

och förklistrar snabbare än de modifierade varianterna. Att krispigheten hos dessa pommes 

frites var högst kan möjligen bero på att granulerna i den nativa stärkelsen kunde svälla ut till 

en större storlek än i de modifierade stärkelserna och att detta skulle ge en ökad krispighet, 

men detta är bara en egen teori. För att helt säkerställa resultaten bör fler körningar göras på 

dessa lösningar, eftersom standardavvikelsen kring medelvärdena svänger kraftigt i ett flertal 

av kategorierna och ger en osäkerhet. 

 

5.5 Jämförelse av acetylerade och tvärbundna stärkelser, AoT1 och AoT2 

Referens-pommes fritesen fick högre totalpoäng än de pommes frites i vars batter den 

tvärbundna stärkelsen ersatts med AoT1 och AoT2. Högst krispighet fanns hos referensen, 

och lägst fanns hos de pommes frites i vars batter AoT1 ersatt den tvärbundna stärkelsen. Den 

sämsta färgen fanns hos de pommes frites i vars batter AoT1 och tvärbunden stärkelse ersatts 

med AoT2. De pommes frites i vars batter den tvärbundna stärkelsen ersatts med AoT1 fick 

den sämsta poängen i samtliga kategorier, färgen undantagen, tabell III. 

  

Tabell III. Jämförelser av AoT1 och AoT2. Tabellen visar medelvärdet av samtliga bedömningar med en 

standardavvikelse med 95 % konfidensintervall. Jämförelser mellan referens och pommes frites i vars batter 

den tvärbundna stärkelsen bytts ut mot dubbelmodifierade stärkelser som var både acetylerade och tvärbundna, 

visar att referensen var bättre än de andra två i samtliga bedömda kategorier.  

Prov Färg Utseende Krispighet Hårdhet Snitt 

Referens (tvärbunden  

+ AoT1) (n=20) 

 

3,88 ± 0,1 

 

3,88 ± 0,22 

 

3,88 ± 0,15 

 

3,40 ± 0,23 

 

3,76 ± 0,07 

Tvärbunden ersatt med  

AoT1 (n=20) 

 

3,58 ± 0,51 

 

3,4 ± 0,81 

 

3,25 ± 0,41 

 

3,08 ± 0,43 

 

3,33 ± 0,49 

AoT1 & tvärbunden 

ersatt med AoT2 (n=20) 

 

3,43 ± 0,44 

 

3,53 ± 0,80 

 

3,45 ± 0,42 

 

3,38 ± 0,27 

 

3,44 ± 0,37 

 

Diskussion 

Krispigheten var högst hos pommes fritesen coatade med referensbatter, och sämre hos de 

andra två. En teori är att tvärbindningsgraden i de båda dubbelmodifierade stärkelserna var 

något högre än hos den stärkelse som enbart var tvärbunden och att detta kan ha hämmat 

granulsvällningen och därigenom krispigheten.  

Den batter där AoT2 använts gav en alldeles för hård och lite seg yta, och en något ojämn 

färg. Battern hade bildat ett mycket tjockt lager som krackelerade när pommes friteset 

knäcktes och battern syntes alltför tydligt. Troligen är det kombinationen av hög acetylerings 

– och tvärbindningsgrad som gör denna stärkelse alltför stabil och därmed ger den mycket 

hårda skorpan. En teori är att stärkelsegranulerna inte har kunnat svälla upp tillräckligt till 
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följd av tvärbindningen och att retrograderingen förlängts till följd av acetyleringen vilket gett 

en viss seghet. Detta syntes inte lika tydligt hos AoT1, varför slutsatsen dras att den högre 

acetyleringsgraden inte var fördelaktig. Därför är det troligen inte heller fördelaktigt att 

försöka byta ut någon av stärkelserna mot hydroxypropylerad, då denna är ännu mer stabil 

och troligen skulle ge upphov till ytterligare hårdhet. Även i denna utvärdering är 

standardavvikelserna höga trots att så många prover genomförts, och för att helt säkerställa 

resultaten bör fler körningar göras på dessa batters.  

 

5.6 Utbyte av tvärbunden stärkelse mot 25, 50 och 75 % nativ potatisstärkelse 

Battern blev betydligt klistrigare ju högre koncentrationen av nativ stärkelse var, och pommes 

fritesen klibbade ihop mer vid såväl coating som vid frysning och fritering. Färgen och 

utseendet i övrigt var relativt jämnt mellan de olika koncentrationerna, tabell IV. 

 

Tabell IV. Utbyte av tvärbunden stärkelse mot 25, 50 och 75 % nativ potatisstärkelse. Tabellen visar 

medelvärdet av samtliga bedömningar. Resultatet visar att det inte var någon större skillnad mellan olika 

koncentrationer nativ stärkelse som ersättning för tvärbunden.  

Prov Färg Utseende Krispighet Hårdhet Snitt 

Referens (n=10) 3,8 3,6 3,7 3,2 3,58 

25 % tvärbunden ersatt med nativ (n=10) 3 2,6 2,9 3,4 2,98 

50 % tvärbunden ersatt med nativ (n=10) 3,5 2,5 3,8 3,2 3,25 

75 % tvärbunden ersatt med nativ (n=10) 3,4 2,4 3,6 3,4 3,20 

 

Diskussion  

Jämförelsen mellan de olika koncentrationerna nativ potatisstärkelse som ersättning för den 

tvärbundna stärkelsen gav relativt lika resultat. Battern blev i samtliga fall klibbig, vilket 

ökade med koncentrationen nativ stärkelse, såväl vid coating som vid fritering. Detta beror 

troligen på att den nativa potatisstärkelsen inte är tillräckligt stabil och inte klarar av de höga 

temperaturerna vid friteringen då dess granuler sväller mycket snabbt, men är inte särskilt 

värmeresistenta. Detta leder till att battern snabbt tjocknar, och att granulerna snabbt 

”exploderar” vid omrörning och vid kontakt med den heta frityroljan. De modifierade 

stärkelserna är framtagna för att klara processning av det här slaget utan att ge oönskade 

reaktioner och bör fortsättningsvis användas i processer liknande denna.  

Vid granskning av siffrorna där 25 % tvärbunden stärkelse ersatts med nativ potatisstärkelse 

ses att siffrorna i det här försöket är något lägre än i försök 5.4, trots att både receptet och 

tillvägagångssättet var identiskt. Troligen har detta sin förklaring i att potatisens kvalitet var 

mycket ojämn och att kvaliteten var sämre i det här försöket. Ett jämnare och mer säkert 

resultat hade troligen erhållits om försöken gjorts på färskare potatis. 
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Eftersom dessa batters med nativ stärkelse var såpass svårarbetade gjordes endast ett blindat 

enkelförsök på dem, varvid det konstaterades att de inte är ett alternativ i processer i större 

skala. Det gick således inte att byta ut den tvärbundna stärkelsen mot nativ potatisstärkelse. 

 

5.7 Jämförelse av mjölsorter 

Resultatet visar att de pommes frites som coatats med referensbatter inte fick det högsta 

snittbetyget, utan att både vetemjöl och majsmjöl gav ett högre snitt. De pommes frites i vars 

batter majsmjöl hade använts fick högst poäng gällande krispighet och hårdhet, och också den 

högsta snittpoängen. Den sämsta snittpoängen fick de pommes frites i vars batter nativ 

potatisstärkelse hade använts. Ytan var mycket ojämn hos dessa, vilket också gav 

oregelbundna färgskiftningar. Den nativa stärkelsen gjorde även battern mycket klistrig och 

pommes fritesen klibbade ihop både under coating och vid fritering. Även vetemjölet gav ett 

gott resultat, trots att pommes fritesen klibbade ihop något under coating och fritering, tabell 

V.  

 

Tabell V. Jämförelse av mjölsorter. Tabellen visar ett medelvärde av samtliga bedömningar samt en 

standardavvikelse med 95 % konfidensintervall. Referensbattern, där rismjöl användes, fick inte den högsta 

snittpoängen, utan batters med vetemjöl och majsmjöl gav ett bättre resultat. Sämst betyg fick genomgående de 

pommes frites i vars batter nativ potatisstärkelse hade använts.  

Prov Färg  Utseende Krispighet Hårdhet Snitt 

Referens (rismjöl) (n=20) 3,60 ± 0,26 3,50 ± 0,1 3,27 ± 0,45 2,97 ± 0,21 3,27 ± 0,17 

Vetemjöl (n=20) 3,70 ± 0,36 3,47 ± 0,83 3,12 ± 0,60 3,0 ± 0,46 3,29 ± 0,58 

Majsmjöl (n=20) 3,67 ± 0,23 3,33 ± 0,15 3,47 ± 0,23 3,33 ± 0,06 3,45 ± 0,05 

Nativ potatisstärkelse (n=20) 2,67 ± 0,59 2,43 ± 0,59 2,70 ± 0,56 2,5 ± 0,53 2,58 ± 0,54 

 

Diskussion 

Försöket visar att de pommes frites i vars batter nativ stärkelse använts fick en betydligt lägre 

snittpoäng än dem där rismjöl använts. Battern blev mycket klistrig och pommes fritesen 

klibbade ihop, både vid coating och vid fritering, vilket troligen beror på att granulerna sväller 

maximalt och sedan går sönder väldigt tidigt, på samma sätt som i de batters där den 

tvärbundna stärkelsen ersattes med nativ stärkelse, men detta är bara en egen teori. 

Även vetemjöl gjorde att pommes fritesen klibbade ihop något vid friteringen, men ytan blev 

betydligt jämnare och bättre hos dessa än hos dem med nativ potatisstärkelse, som var mycket 

ojämna i både yta och färg. 

Intressant nog upplevde några av testpersonerna att de pommes frites vars batter innehöll 

nativ potatisstärkelse smakade stärkelse, vilket de inte gjorde med någon av de andra 

mjölsorterna. Potatisstärkelse används i många sammanhang på grund av att den inte har en så 

tydlig smak i och med det låga fett – och proteininnehållet, men av någon anledning 

framträdde smaken tydligt hos just dessa pommes frites. I de batters där majs, ris eller -
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vetemjöl använts upplevdes ingen bismak trots att både protein – och fettinnehållet är högre. 

Detta kan möjligen ha sin förklaring i att det blir en tämligen intensiv upplevelse av 

potatisstärkelse med potatisens egen stärkelse i pommes friteset, de modifierade 

stärkelsevarianter som kommer ifrån potatis och användandet av nativ potatisstärkelse, och att 

stärkelsesmaken därför framträder tydligare i denna batter.  

De pommes frites i vars batter vetemjöl hade använts fick något högre snittpoäng än 

referensen, men osäkerheten var också betydligt högre hos de förstnämnda. Den högsta 

poängen fick de pommes frites i vars batter majsmjöl hade använts, och standardavvikelsen 

var inte heller så stor varför slutsatsen kan dras att dessa pommes frites gav ett 

tillfredsställande resultat. För att få mer tillförlitliga resultat behöver fler tester göras.  

 

5.8 Utbyte av rismjöl mot 25, 50 och 75 % nativ potatisstärkelse 

Tester där 25, 50 och 75 % av rismjölet ersatts med nativ potatisstärkelse visade att det blev 

en bra krispighet av samtliga batters. Dessa batters gav även en fin färg och jämn yta. De 

pommes frites i vars batter 75 % av mjölet bytts ut mot nativ stärkelse var krispiga, men fick 

en mycket tjock coating som syntes och som sprack när man bet i pommes friteset. Det skulle 

vara möjligt att byta ut 25 eller 50 % av rismjölet mot nativ potatisstärkelse, tabell VI. 

 

Tabell VI. Utbyte av rismjöl mot 25, 50 och 75 % nativ potatisstärkelse. Tabellen visar det beräknade 

medelvärdet av samtliga bedömningar samt standardavvikelsen med 95 % konfidensintervall. Resultatet visar att 

det är möjligt att byta ut en del av rismjölet i battern mot nativ potatisstärkelse, och att framför allt krispigheten 

blir mycket bra hos dessa pommes frites. 

Prov Färg  Utseende  Krispighet  Hårdhet Snitt 

Referens (n=20) 3,5 ± 0,44 3,73 ± 0,26 3,43 ± 0,57 3,15 ± 0,76 3,45 ± 0,32 

25 % mjöl ersatt med  

nativ stärkelse (n=20) 

 

3,25 ± 0,44 

 

2,93 ± 0,39 

 

3,73 ± 0,15 

 

3,23 ± 0,29 

 

3,28 ± 0,2 

50 % mjöl ersatt med 

nativ stärkelse (n=20) 

 

3,8 ± 0,32 

 

3,68 ± 0,40 

 

3,53 ± 0,22 

 

3,3 ± 0,36 

 

3,58 ± 0,29 

75 % mjöl ersatt med 

nativ stärkelse (n=20) 

 

3,38 ± 0,68 

 

3,05 ± 0,89 

 

3,43 ± 0,3 

 

3,18 ± 0,36 

 

3,27 ± 0,39 

 

Diskussion 

Försöket visar att det är fullt möjligt att byta ut en del av mjölet mot nativ potatisstärkelse, 

och att krispigheten blir minst lika bra. Då 75 % av mjölet byttes mot nativ stärkelse var 

resultatet fortfarande mycket krispigt men battern blev för tjock och sprack när man bet i 

pommes friteset vilket inte är önskvärt. Dessa pommes frites klibbar också ihop både under 

coating och fritering, och är därför svårprocessade. Ytan blev något ojämn och pommes 

fritesen sög upp mycket olja vilket påverkade smaken negativt. Troligen är det, liksom i de 

andra batters där halten nativ potatisstärkelse blir för hög, så att granulerna exploderar tidigt 
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vilket ger upphov till klistrigheten. Att byta ut 75 % av rismjölet mot nativ stärkelse är på 

grund av den försvårade processningen inte att rekommendera, men lägre koncentrationer 

verkar vara fullt möjligt. 

 

5.9 Mätning av pick-up 

Pick-up bör vara så låg som möjligt utan att krispigheten blir lidande. Resultatet visar att pick-

up var lägre hos referenslösningen innehållande rismjöl än hos de pommes frites vars batter 

innehöll majsmjöl och där 50 % av rismjölet ersatts med nativ potatisstärkelse. Pick-up blev 

högre ju längre battern fick stå, och högst var den i battern där rismjölet ersatts med majsmjöl, 

tabell VII. 

 

Tabell VII. Mätning av pick-up. Tabellen visar att pick-up varierade med tiden. Ett medelvärde på samtliga 

värden beräknades liksom en standardavvikelse med 95 % konfidensintervall. Pick-up var lägst hos 

referenslösningen, där rismjöl använts, och högst då rismjölet ersatts med majsmjöl. 

Prov Pick-up (%) 

Referens (rismjöl) 9,11 

Referens (rismjöl) 10,4 

Referens (rismjöl) 12,7 

Referens (rismjöl) 14,2 

Referens (rismjöl) 16,3 

 Referens (rismjöl), snitt (n=5) 12,5 ± 2,88 

100 % rismjöl ersatt med majsmjöl 14,7 

100 % rismjöl ersatt med majsmjöl 21,8 

100 % rismjöl ersatt med majsmjöl 16,3* 

100 % rismjöl ersatt med majsmjöl 27,6 

100 % rismjöl ersatt med majsmjöl 34,9 

100 % rismjöl ersatt med majsmjöl, snitt (n=5) 23,0 ± 8,36 

50 % mjöl ersatt med nativ stärkelse 13,3 

50 % mjöl ersatt med nativ stärkelse 14,5 

50 % mjöl ersatt med nativ stärkelse 15,1 

50 % mjöl ersatt med nativ stärkelse 20,7 

50 % mjöl ersatt med nativ stärkelse 13,2 

50 % mjöl ersatt med nativ stärkelse, snitt (n=5) 15,39 ± 3,1* 

*= Dessa låga mätvärden grundar sig sannolikt i metodfel.  

 

Diskussion 

Pick-up varierade mycket mellan de olika lösningarna, och även inom samma lösning, vilket 

ger osäkerhet åt resultatet. Eftersom pick-up ökar, kan det vara missvisande att beräkna en 

standardavvikelse men detta gjordes enbart i syfte att visa på pick-up-skillnaden mellan de 

olika lösningarna. Då mönstret upprepades under hela processen bortsett från det tredje 

mätvärdet då rismjöl ersatts med majsmjöl samt det sista mätvärdet då 50 % rismjöl ersattes 

med nativ stärkelse, är detta sannolikt ett metodfel. En klar felkälla och möjlig orsak är att 
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torkningen och sköljningen gjordes manuellt och därför inte kunde bli identisk från gång till 

gång. Pommes fritesen lades på ett torrt papper efter sköljningen och baddades tills de kändes 

torra och inte gav ifrån sig något vatten längre. Detta är en metod som inte ger några exakta 

resultat, och den hade behövt effektiviseras, kanske genom att torka pommes fritesen i 

torkugn efter tvätt.  

Urskiljbart är att referens-pommes fritesen hade en lägre pick-up än de pommes frites vars 

batter innehöll majsmjöl eller 50 % nativ stärkelse. Battern innehållande majsmjöl hade 

synbart högre viskositet efter 20 minuter än referenslösningen, vilket kan indikera på att pick-

up också kommer att bli högre. Pick-up blev också högre efterhand när det gällde alla tre 

batters, vilket säkerligen har att göra med att viskositeten ökade under försökets gång. Från att 

ha varit ganska rinnig vid coatingen av de första pommes fritesen var den betydligt tjockare 

när de sista pommes fritesen coatades, i synnerhet när det gällde den batter där rismjölet 

ersatts med majsmjöl.  

När battern är nyblandad sedimenterar den ganska kraftigt, för att sedan bli mer stabil och 

slutligen tjockna. Eftersom denna förtjockning sker, är det möjligt att konsistensgivaren skulle 

kunna uteslutas i receptet, om battern fick sätta sig något längre än de 20 minuter som anges i 

utgångsreceptet. Viskositetsökningen märktes inte av under framtagningen av pommes 

fritesen som sedan genomgick den sensoriska analysen eftersom ny batter användes till varje 

batch. I industrin återanvänds dock samma batter, blandad med ny, varför man kan tänka sig 

att viskositeten skulle öka även där. Kontinuerliga viskositetskontroller görs dock, och battern 

späds ut med vatten om den blir för tjock. För att ge ytterligare klarhet i vilken av stärkelserna 

som bidrar till den långsamma viskositetsökningen och troligen också pick-upökningen 

behöver fler undersökningar göras. 

 

5.10 Viskositetsmätning 

Resultatet visar att samtliga batters behövde stå en stund innan de stabiliserat sig. 

Startviskositeten var något lägre hos den lösning där 50 % nativ stärkelse fått ersätta rismjölet 

än hos referensen och den lösning där rismjölet ersatts med majsmjöl. Battern med majsmjöl 

behövde längre tid på sig att stabiliseras än de andra två, men hade snabbast viskositetsökning 

de första 30 minuterna. Referenslösningen och den lösning där 50 % av rismjölet ersatts med 

nativ stärkelse stabiliserades efter en timme, vilket tyder på att det inte räcker om battern får 

stå i 20 minuter innan den används om man vill vara säker på att den stabiliserats. Trots att 

majsmjölet verkade fördröja stabiliseringen låg viskositeten kvar på en jämn nivå under en 

längre tid än de andra två – referenslösningens viskositet höjdes något efter 2,5 timmar, 

medan den nativa stärkelsen gav en viskositetshöjning efter 2 timmar. De båda sistnämnda 

lösningarnas viskositet minskade åter något efter 3 timmar, figur 8. På samtliga lösningar 

gjordes dubbelprover, vilka gav lika resultat. 
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Diskussion 

Lösningarna tog längre tid på sig att stabiliserats än vad som angetts i utgångsreceptet, där 20 

minuter angetts som tillräckligt. Hos de batters som testades tog det minst en timme att nå en 

viskositetsstabilisering, och den lösning där rismjölet ersatts med majsmjöl tog två timmar på 

sig att stabiliseras. Volymen torr stärkelseblandning var större hos denna lösning än de andra 

innan den blandats med vattnet, vilket möjligen kan ha bidragit till den fördröjda 

stabiliseringen.  

Att den viskositetsgivare som användes i utgångsreceptet inte fanns tillgänglig, utan fick 

ersättas med en annan sort kan möjligen också ha påverkat viskositetsförändringen, men då 

den tillsattes i så liten mängd är detta inte sannolikt.  

Att pick-up var högst hos battern innehållande majsmjöl hänger sannolikt samman med den 

högre viskositeten. Detta stämmer dock inte överens med de andra två lösningarna då 

referenslösningen inte har lägst viskositet. Det sista mätvärdet för pick-up, där 50 % av 

rismjölet ersatts med nativ potatisstärkelse, låg lägre än föregående värde vilket bröt mot 

mönstret. Enligt viskositetsmätningarna verkar detta dock stämma överens med den 

viskositetssänkning som inträffar efter 3 timmar. För att bringa klarhet i sambandet mellan 

viskositet och pick-up behöver fler tester göras. 

 

5.11 Texturmätning 

För att jämföra resultaten av den sensoriska analysen med mer exakta data gjordes 

texturmätningar på de färdiga pommes fritesen i TA. XT Plus Texture Analyzer. Resultaten 

visar att det var skillnader mellan de olika pommes fritesens krispighet, men att referensen 

inte var signifikant bättre än någon av de andra, tabell VIII. 
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Figur 8. Viskositeten ökade hos samtliga lösningar, och blev högst i den lösning där rismjölet i 

referensreceptet ersatts med majsmjöl. Viskositeten låg också på en stabil nivå i denna lösning, 

medan den i de andra minskade efter ca 3 timmar. 
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Tabell VIII. Texturmätning. Tabellen visar medelvärdet av samtliga uppmätta resultat samt 

standardavvikelse med 95 % konfidensintervall. Krispigheten varierade enligt strukturmätningen mellan de 

olika batterrecepten. Skillnaden mellan referens och de andra proverna var dock inte signifikant.  

Prov Applicerad kraft (g) 

Referens (n=6) 359±191 

25 % tvärbunden stärkelse ersatt med nativ stärkelse (n=6) 260±102 

50 % tvärbunden stärkelse ersatt med nativ stärkelse (n=6) 501±133 

75 % tvärbunden stärkelse ersatt med nativ stärkelse (n=6) 431±220 

AoT1 ersatt med tvärbunden stärkelse (n=6) 388±106 

Tvärbunden stärkelse ersatt med AoT1 (n=6)  448±287 

Tvärbunden stärkelse och AoT1 ersatt med AoT2 (n=6)  262±110 

Rismjöl ersatt med vetemjöl (n=6) 290±108 

Rismjöl ersatt med majsmjöl (n=6) 268±28 

Rismjöl ersatt med nativ potatisstärkelse (n=6) 352±201 

25 % rismjöl ersatt med nativ potatisstärkelse (n=4) 269±79 

50 % rismjöl ersatt med nativ potatisstärkelse (n=4) 292±76 

75 % rismjöl ersatt med nativ potatisstärkelse (n=4) 254±72 

 

Diskussion 

Eftersom syftet med projektet var att hitta modifieringar i receptet som gav resultat likvärdiga 

utgångsreceptets, bestämdes att pommes frites coatade med referensbatter skulle användas 

som ”sant” värde mot vilket de andra pommes fritesens resultat sedan jämfördes.  

Texturmätningar visar att det var skillnader mellan proverna och att referensen inte hade den 

högsta krispigheten. Beräkningar visar dock att skillnaderna med 95 % sannolikhet inte var 

signifikanta. De uppmätta värdena var hos de flesta pommes frites mycket ojämna, vilket ger 

osäkerhet åt resultatet. En möjlig orsak till detta är att potatisens kvalitet var så varierande och 

att hårdheten inuti pommes friteset kan ha påverkat mätningen. De osäkra siffrorna kan också 

tyda på att detta inte är en bra metod att mäta krispigheten.  Resultaten kunde inte styrka de 

resultat som framkom av den sensoriska analysen. För att få klarhet i huruvida 

krispighetsmätningar ska göras på det här sättet behöver fler tester köras med en säker 

referens och med andra prober. 
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6. SLUTSATSER 

Den acetylerade stärkelsen verkade inte bidra till ökad krispighet hos pommes fritesen. En 

högre acetyleringsgrad verkar dessutom ge upphov till en alldeles för hård coating som syntes 

tydligt. Det gick inte att byta ut den tvärbundna stärkelsen mot nativ potatisstärkelse eftersom 

battern klibbade för mycket. Detta tyder på att tvärbindningen behövs för att minska 

klistrigheten och ge stabilitet åt battern. En för hög tvärbindningsgrad verkar dock hämma den 

granulära svällningen, som troligen hänger samman med krispigheten. 

Det verkade gå bra att byta ut en del av rismjölet mot nativ potatisstärkelse, och vid 

koncentrationen 50 % erhölls en mycket bra krispighet utan att battern blev alltför klistrig. 

Majsmjöl som ersättning för rismjöl gav en god krispighet, en fin färg och ett bra utseende, 

och skulle kunna fungera som en billigare ersättare. Majsmjölet klibbar inte heller nämnvärt. 

Vetemjöl gav en god krispighet trots att battern var något mer klistrig, och det faktum att vete 

innehåller gluten begränsar användarmöjligheterna. 

Pick-up, liksom viskositet var hög hos den batter som innehöll majsmjöl, men fler mätningar 

behöver göras för att klargöra sambandet mellan dessa två. 
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