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1 Abstract 
Lejonet och Björnen is an ice-creamproducing company. Working to substitute some of 
their non-organic ice creams for their organic equivalents, which contain only natural 
ingredients and no additives. One of the changes is the exchange of synthetic 
emulsifiers to egg yolk. The amount of sugar has been increased and the amount of 
strawberry puree decreased to maintain the freezing point and avoid an icy product. To 
compensate for the lowered strawberry content, strawberry jam has been added and 
these changes have resulted in a product too sweet, with a weak strawberry taste, that 
gives away the sensation of eating jam. The aim of this study was to determine if the 
amount of sugar was too high relative to the acidity and the hypothesis was that the 
sweetness could be lowered by reducing the amount of added sugar and add lemon 
juice. The titratable acidity (TA) of the citric acid containing ingredients and the 
different ice-cream batches was determined. The correlation between the acidity and 
added lemon juice was also determined and it was found that addition of 3,5 g(juice)/L(ice-

cream) resulted in an increase in the citric acid content with 0,3 g(citric acid)/L(ice-cream). Beacuse 
of some irregularities, more tests are needed to confirm these results. Accordning to the 
consumer test “just about right” the product is still to sweet and it seems like the taste of 
lemon competes with the strawberry taste and there for resulting in a lowered 
strawberry intensity. Two new recipes was tested and the participants evaluated the 
sweetness, acidity, strawberry intensity and the ice-cream as a whole. The hypothesis of 
reducing the amount of added sugar and adding lemonjuice for acchiving a better taste 
with a lowered sweetness seems to be corret, according to the consumertest. Further 
development is needed before the organic ice cream can substitute the non-organic one. 
The sweetness need to be reduced and the acidity increased even more. My 
recommendation is to look over the recepie for the added strawberry jam. 
 
2 Abstrakt 
Lejonet och Björnen är ett glassföretag som arbetar för att ersätta några av deras icke-
KRAV-märkta glassorter med KRAV-märkta motsvarigheter, med endast naturliga 
råvaror och helt utan tillsatser. En av förändringarna som genomförts är att allt 
syntetiskt emulgeringsmedel ersatts med äggula, vilket har resulterat i problem med 
jordgubbsglassen. För att upprätthålla fryspunkten har mängden socker ökat och 
mängden jordgubbspuré tvingats minska då produkten blir för isig. För att kompensera 
för den minskade jordgubbshalten har sylt tillsätts och produkten har blivit alldeles för 
söt, med låg jordgubbssmak och istället uppfattas en jordgubbssyltskaraktär. Syftet med 
arbetet  var att fastställa om sockerhalten har blivit för hög i förhållande till syrahalten 
och hypotesen var att sötman kan reduceras genom att minska mängden tillsatts socker 
och tillsätta citronjuice. Den titrerbara syran (TA) hos de syrabidragande ingredienserna 
och glassproverna fastställdes genom titrering. Det fastställdes även hur TA förändrades 
med ökad mängd tillsatt citronjuice och resultatet tyder på att en ökning på 3,5 
g(juice)/L(glass) resulterar i en ökning i citronsyrahalten på 0,3 g(citronsyra)/L(glass). Dock behövs 
fler försök för att bekräfta teorin. Baserat på konsumenttest är produkten fortfarande för 
söt och troligen konkurrerar smaken av citron med jordgubbssmaken. Konsumenttestet 
som genomfördes var ”just about right”  och involverande 40 deltagare, som bedömde 
sötman, syrligheten, jordgubbsintensiteten och helheten hos två olika glassprover. 
Hypotesen att smaken kan förbättras och sötman reduceras genom att tillsätta 
citronjuice och minska mängden tillsatt socker tycks stämma, baserat på 
konsumenttestet. Dock krävs ytterligare utveckling av produkten innan den kan ersätta 
den icke-KRAV märkta jordgubbsglassen på marknaden. Sötman behöver minskas och 
syrligheten ökas ytterligare, föreslagsvis behöver receptet för jordgubbssylt ses över.   
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3 Introduktion 
”Lejonet och Björnen” är ett glassproducerande företag. För tillfället arbetar de med att ersätta 
flera av sina icke-KRAV-märkta glassorter med KRAV-märkta motsvarigheter. De KRAV-
märkta produkterna ska vara helt utan tillsatser och Fairtraid certifierade. Produkterna ska 
varken innehålla onaturliga smakämnen eller färgämnen, inga emulgeringsmedel och inte 
heller några konserveringsmedel. Hos Lejonet och Björnen har emulgeringsmedel bytts ut 
mot äggula och smaksättning av jordgubbsglassen sker med ekologisk jordgubbspuré och sylt. 
Tyvärr har detta resulterat i att jordgubbsglassen inte smakar tillräckligt bra för ersätta den 
icke KRAV märkta. Den är för för söt och har en oönskad syltkaraktär.  
 
3.1 Syfte 
Syftet med arbetet var att undersöka ifall det är ett felaktigt socker/syra-förhållande i den 
KRAV-märkta jordgubbsglassen som gör den för söt. De största skillnaderna mellan den 
KRAV-märkta och den icke-KRAV-märkta jordgubbsglassen är att syntetiskt 
emulgeringsmedel har ersatts med heläggspulver, samt att i den KRAV-märkta glassen har en 
vidd del jordgubbspuré ersatts med sockerrik jordgubbssylt. Trotts detta är mängden 
jordgubbar lägre och jordgubbssmaken svag i den KRAV-märkta jordgubbsglassen. Mängden 
tillsatt socker har ökat för att upprätthålla en bra fryspunkt och konsistens i den KRAV-
märkta glassen, utan tillsatser. 
 
Hypotesen som skulle prövas i arbetet var om smaken hos glassen kunde förbättras och 
framför allt reducera sötman genom att tillsätta citronjuice och minska mängden tillsatt 
socker. Mängden jordgubbspuré är svår att öka, då dess höga vattenhalt resulterar i en isig 
produkt. Arbetet går ut på att undersöka hur olika halter socker och citronjuice påverkar 
smaken. Syrahalten i glassproverna bestäms med titrering, där pH fastställs med pH-meter 
och halten socker fastställs genom kvantitativa beräkningar utifrån sockerhalten i samtliga 
ingredienser. 
 
3.2 KRAV 
KRAV-märkning innebär att ingredienserna inte utsatts för bekämpningsmedel eller 
konstgödsel, GMO förekommer inte heller och försiktighetsprincipen har tillämpats. God 
djuromsorg utövas och inga kemikalier eller gifter har hanterats i samband med råvarorna, allt 
är ekologiskt. Även socialt ansvar ingår vid KRAV-certifiering, personal ska ha goda 
arbetsförutsättningar och leverantörerna likaså. 
 
3.3 Glassens sammansättning 
Glass är en extremt komplex produkt och utgörs av många små partiklar i ett fastillstånd, lösta 
i ett annat fastillstånd (kontinuerlig fas, matrixen) och är därmed en kolloid suspension. Glass 
är en emulsion, ett skum och en suspension samtidigt och partikelmängden ger en stor total 
ytarea vars ytegenskaperna har en betydande roll för produktens karaktär. En typisk glass 
utgörs av iskristaller (30 volym-%), luftbubblor (50 volym-%) och fettdroppar (5 volym-%) 
lösta i en matrix (15 volym-%), som innehåller socker, polysackarider (stabilisatorer) och 
mjölkprotein (Clarke 2004). pH för glass ligger generellt kring 6,3 (Choo, Leong & Lu 2010). 
 
Inte ens vid lägsta frystemperatur är all vätska frusen och här finns löst socker och salt, men 
även mjölkproteiner och stabilisatorer (Golf & Hartel 2012). Koncentrationen av de lösta 
ämnena är högre i jämförelse med den ursprungliga blandningen och benämns frys-
koncentration. Detta på grund av minskad mängd fritt vatten vid frysning, medan mängden 
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lösta ämnen förblir densamma (Clarke 2004). Detta kan antingen gynna eller försämra 
stabiliteten hos en emulsion.  
 
Varje enskild ingrediens, men även kombinationen av de strukturella komponenterna, se figur 
1, påverkar glassens egenskaper. Socker ger sötma, medan smakämnen förstärker smaken. 
Luftbubblor ger mjukhet, lätthet och påverkar färgen, fettdroppar ger krämighet och 
iskristaller ger en kylande känsla. Även produktionsprocessen påverkar den slutliga 
mikrostrukturen och därmed glassens egenskaper. Halten av respektive strukturell komponent 
varierar mellan olika glasstyper och producenter, vilket ger varierade mikrostrukturer och 
förklarar mängden glassvarianter ute på marknaden, både i avseende på den sensoriska 
uppfattningen och utseendet (Clarke 2004). 
 

Figur 1: Vänsterspalten visar samtliga ingredienser i glass, som bidrar till de olika strukturella 
komponenterna, visas i högerspalten.
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3.3.1 Emulsion 
En emulsion utgörs av två vätskor som normalt är svårblandade, ofta på grund av olika 
polaritet. Ett av ämnena bildar droppar och dispergerar i den andra, hos glass motsvarar 
detta fettdroppar från grädde och mjölk lösta i den kontinuerliga, ofrysta fasen (Clarke 
2004). Ämnen föredrar att omges av ämnen lika dem själva, när detta inte är fallet 
uppstår ytspänningar mellan ämnena. Inom mejeriindustrin är det vanligt med 
homogenisering. En process som resulterar i mindre fettdroppar, men ett större 
totalantal vid samma mängd fett. Den totala ytarean (A) blir större och detta ger större 
kontakt mellan fettdroppar och den ofrysta fasen. Ytspänningen (γ) blir större och mer 
energi (E) krävs för att upprätthålla dispersionen, enligt formel 1. 
 

E=γ�A  (1) 
 
Energin kan reduceras genom spontan koalescens av fettdropparna, vilket gör 
emulsioner instabila. Emulsionen kan stabiliseras under en längre tid genom att tillsätta 
ytaktiva molekyler, i form av emulgeringsmedel och andra proteiner. Dessa har både 
hydrofoba och hydrofila ändar och kan binda till gränsskiktet mellan ämnen av olika 
hydrofobicitet och minska kontaktytan. Ytspänningen reduceras och mindre energi 
krävs för att upprätthålla droppstorleken (Clarke 2004). Emulgeringsmedel är ofta 
syntetiskt framställda, men vissa livsmedel, som t.ex äggula innehåller ämnen med 
emulgerande egenskaper. Även mjölkproteiner kan absorbera till gränsskiktet och bidra 
till en sänkt ytspänning.   
 
3.3.2 Skum 
Ett skum är en dispersion av gasbubblor i en liten mängd ofryst vätskefas. I glass är gas-
halten inte speciellt stor, utan motsvarar ofta bara 50 %. Risken för att bubblorna ska 
komma i kontakt och slås samman minskar med deras storlek, därför behåller små 
bubblor lättare sin sfäriska form (Clarke 2004). Skummet blir mer stabilt, samtidigt som 
små luftbubblor ger en krämigare konsistens (Eisner, Wildmoser & Windhab 2005). 
Mängden luft i skum benämns ”overrun” och motsvarar förhållandet mellan 
gasvolymen och den ursprungliga vätskevolymen uttryckt i procent, enligt formel 2 
(Clarke 2004). 
 

!!"#
!!ä!"#$

   ∙ 100  % (2) 
 
För att få skum i glass krävs ytaktiva ämnen som bidrar till önskad ytspänning och ökar 
stabiliteten tillsammans med mjölkproteiner (Goff 2002). Vid glassproduktion tillsätts 
stora luftbubblor till blandningen som sedan ”slås sönder” till mindre under 
frysningsprocessen, vilket underlättas av en stor mängd ytaktiva ämnen och en hög 
rotationshastighet. Precis som emulsioner förlorar skum sin struktur med tiden, då det är 
energimässigt fördelaktigt att befinna sig i större komplex. I glass tar detta flera 
månader på grund av de ytaktiva ämnernas stabiliserande förmåga (Damodaran, Parkin 
& Fennema 2008). Skum stabiliseras ytterligare genom absorption av fettdroppar till 
luftbubblorna (se avsnitt frysning) (Clarke 2004). 
 
En orsak till skums instabilitet är bubblors tendens att koalescsera när vätskefilmen 
mellan dem går sönder. Risken ökar med ökad ytspänning och kan därmed reduceras via 
ytaktiva ämnen (Damodaran et al. 2008). En annan orsak till instabiliteten hos skum är 
dränering. En process där gravitationen får vätska att dränerar från och genom 
skumlagret, vilket underlättar koalescensprocessen då rörelser i gränsskiktet mellan 
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bubblor och vätska uppstår. Detta uppstår bland annat när isen smälter och viskositeten i 
den ofrysta fasen minskar. Risken för att detta uppstår kan också minimeras av ytaktiva 
ämnen (Damodaran et al. 2008). Detta eftersom små luftbubblor resulterar i ett tunnare 
lager mellan bubblorna, vilket saktar in dräneringsprocessen (Eisner et al. 2005).  
 
Den främsta anledningen till skums instabilitet är dock s.k. Ostwalds ripening. Gas 
diffunderar spontant från små till större bubblor (disproportionering) eller till 
atmosfären på grund av skillnader i laplacetrycket, dvs. tryckskillnaden mellan utsidan 
och insidan av en böjd yta. Det är energimässigt fördelaktigt att vara i ett större område 
där trycket är lägre. Genom att tillsätta ytaktiva ämnen minskar ytspänningen hos 
bubblorna och laplace trycket minskar. Drivkraften för Ostwals ripening reduceras och 
processen saktas in (Damodaran et al. 2008). Försök har visat att vid lagring uppstår 
Ostwalds ripening fortare hos små luftbubblor, men en ”kritisk storlek” måste nås innan 
kvalitén försämras, vilket tar längre tid för små bubblor, jämfört med större (Eisner et 
al. 2005). 
 
3.3.3 Suspension 
Tillståndet när en fast fas är löst i en vätska kallas för suspension. I glass motsvarar 
detta iskristallerna lösta i den ofrysta fasen, (se mer i avsnitt ”frysning” och 
”härdning”). På grund av densitetskillnader mellan ämnena separerar de lätt, antingen 
genom att de fasta partiklarna sedimenterar eller flyter upp till ytan (Clarke 2004). De 
fasta partiklarna kan även aggregera, dvs. slås samman, på grund av deras liknande 
struktur. Detta bör undvikas i glass då stora iskristaller ger en oönskad, isig konsistens. 
En bra konsistens erhålls när medeldiametern hos iskristallerna i färdig glass ligger 
kring 35-45 µm (Choo et al. 2010).  
 
3.3.4 Reologi och stabilisatorer 
Glass komplexa sammansättning resulterar i en lika komplex reologi, där samtliga 
komponenters effekt måste tas hänsyn till (Clarke 2004). Glass är en typiskt icke-
newtonsk vätska med pseudoplastiskt beteende, dvs. viskositeten är beroende av 
skjuvhastigheten och förhållandet mellan skjuvspänning och skjuvhastighet är inte 
linjärt, se figur 2 (Barhamparvar & Tehrani. 2011). Med viskositet syftar man på det 
motstånd en vätska har mot rörelse, deras ovilja att bli omrörd (Nationalencyklopedin, 
2015). Det pseudoplastiska beteendet ger upphov till glassens tendens att tunnas ut vid 
omrörning, se figur 3 (Barhamparvar et al, 2011).  

 
Figur 2: Principiell flytkurva som visar att förhållandet mellan skjuvspänningen och skjuvhastigheten 

hos en icke-newtonsk vätska inte är linjärt.  
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Figur 3: Principiell flytkurva som visar hur en vätskas viskositet minskar med ökad skjuvhastighet. 
Vätskan har ett pseudoplastiskt beteende, är skjuvtunnande. 

 
En blandnings viskositeten beror på dess komposition, men även på ingridiensernas typ 
och mängd, samt temperaturen. En hög koncentration lösta ämnen och låg temperatur 
tycks öka det pseudoplastiska beteendet. Typ och kvantitet av stabilisatorer i glass har 
också stor inverkan på viskositeten (Barhamparvar et al. 2011). Exempelvis ökar 
viskositeten hos glass med ökad mängd sockermolekyler då fler interaktioner uppstår 
mellan dem. Viskositeten ökar även med minskad temperatur eftersom rörelseenergin 
minskar och det blir svårare för molekylerna att motstå krafterna mellan varandra och 
interagerar (Clarke 2004).  
 
Även lösta iskristaller och fettdroppar bidrar till ökad viskositet. En högre fetthalt ger 
högre viskositet samtidigt som fettdropparna saktar in smältningsprocessen, vilket 
resulterar i att strukturen bibehålls en längre tid vid högre temperaturer (Clarke 2004). 
Fettdroppar stabiliserar området mellan luftbubblorna och bidrar till att förhindra 
luftbubblorna från att falla sönder när glassen smälter (Goff 2002).  
 
I glass används stabilisatorer, stora molekyler i form av polysackarider för att öka 
viskositeten. I den KRAV-märkta jordgubbsglassen från Lejonet och Björnen används 
pektin, som endast tillsätts då den krävs i jordgubbsylten. Pektin utgörs av 
galakturonsyra och galakturonsyrametylester-enheter och hittas naturligt i bland annat 
apelsinskal och äpplekärnor. Pektin med stor andel metylestrar (över 50 % av 
molekylen) kräver ett lågt pH och hög sockerhalt för att kunna bilda en gel (Clarke 
2004). 
 
Viskositeten hos glass ökar redan vid låga halter stabilisatorer och sker på grund av 
hydratisering, dvs. när vattenmolekyler binder till polysackariderna i pektin (Clarke 
2004). Hur effektivt en stabilisator bidrar till en ökad viskositet beror på dess 
vattenbindande kapacitet (Tasneem, Siddiquw, Ahmad & Farooq 2014). När en viss 
koncentration uppnås, börjar polymererna ”trassla ihop sig med varandra” och en 
snabbare viskositetsökning uppstår (Clarke 2004). Glassblandningar har sällan 
tillräckligt höga koncentrationer för att detta ska uppstå, men vid frysning erhålls frys-
koncentrationer långt över vad som krävs och stabilisatorerna trasslar ihop sig. Kemiska 
interaktioner kan uppstå mellan polymererna och ge upphov till nätverk (geler) vilket 
ökar viskositeten ytterligare. Produkten blir elastisk och återgår till sin ursprungsform 
efter strukturen förstörts och blandningen tunnats ut (Clarke 2004). Strukturen förstörs 
antingen genom omrörning eller smältning och tyder på att glass har ett svagt tixotropt 
beteende (Barhamparvar et al. 2011).  
 
Hydratiseringsprocessen försvårar även tillväxten av iskristaller, då frysningsprocessen 
försvåras när vattnet redan är uppbundet (Tasneem et al. 2014). Olika stabilisatorer är 
olika effektiva på att förhindra tillväxten av iskristaller och det finns misstankar om att 
den ökade viskositeten som uppstår pågrund av stabilisatorers fryskoncentration bidrar 
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ytterst lite (Barhamparvar et al. 2011). Det råder dock delade meningar om varför 
tillväxten av iskristaller reduceras och enligt Goff et al(1995) beror det på att 
stabilisatorerna binds ihop (Bolliger, Wildmoser, Goff & Tharp 2010). Budiaman och 
Fennema (1987 och 1977) misstänker istället helt andra faktorer, då förhållandet mellan 
kristallisering och viskositet varierar mellan olika kolloidala lösningar, trots samma 
viskositet (Barhamparvar et al. 2011). 
 
Det är inte bara viskositeten som ökar när stabilisatorer stabiliserar luftbubblor, utan 
volymen ökar också. Den ökade viskositeten försvårar koalescens, disproportion och 
dränering, vilket resulterar i att luftbubblorna förblir små. Det har även setts ett 
samband mellan ökad mängd stabilisatorer och mindre luftbubblor, vilket troligen beror 
på att den ökad viskositet som erhålls vid frysning, resulterar i en ökad skjuvspänning i 
produkten och tvingar fram en storleksreducering. Stabiliserade luftbubblor resulterar 
även i en långsammare smälthastighet och bibehållen form under smältningsprocessen, 
då dessa händelser påverkas starkt av luftbubblornas struktur (Barhamparvar et al. 
2011).  
 
Sammanfattningsvis bidrar stabilisatorer med en hel del. De ökar viskositeten så önskad 
textur erhålls och förhindrar känslan av iskristaller i munnen vid konsumtion (Clarke 
2004). De ger en stabilare struktur och förlänger hållbarhetstiden genom att minska 
smälthastigheten och fuktförlusterna (Nationalencyklopedin, 2015 & Barhamparvar et 
al. 2011). De underlättar produktionen och införsel av luft till produkten och bidrar till 
ett stabilare skum (Clark 2004). Mängden stabilisatorer får inte blir för stor, detta ger 
oönskade smältegenskaper, för hög viskositet och en fuktig, tjock yta (Barhamparvar et 
al. 2011).  
 
3.4 Jordgubbsglass sammansättning 
Den KRAV-märkta jordgubbsglassen som produceras av Lejonet och Björnen 
innehåller jordgubbspuré, jordgubbssylt, grädde, socker, mjölk, heläggspulver och 
vatten. Den totala sockerhalten (och andelen sockerarter) är högre i den KRAV-märkta 
jordgubbsglassen jämfört med den icke-KRAV-märkta, se tabell 1. 
 
Tabell 1: Gram näringsämnen per 100 gram KRAV-märkt respektive icke-KRAV-märkt 
jordgubbsglass från Lejonet & Björnen 

 Näringsvärde per 100 g  

 KRAV-märkt 
jordgubbsglass 

Icke-KRAV-märkt 
jordgubbsglass 

Energivärde (kJ) 1040 kJ 759 kJ 
Fett g 10 g 7 g 

Varav mättat fett g 6,3 g 4 g 
Kolhydrater g 35 g 27 g 

Varav sockerarter g 34 g 23 g 
Protein g 4 g 3 g 

Salt g 0,1 g 0,2 g 
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3.5 Äggula 
Den äggula som finns i hönsägg har emulgerande, koagulerande och gelframkallande 
förmåga och har därför blivit en välanvänd ingrediens inom flera livsmedelsindustrier. 
Fram för allt används den för stabilisering av emulsioner, såsom glass (Anton 2013).  
 
Äggula innehåller lecitin, en blandning av fosfolipider (PL). Äggule-lecitin består till 
störst del av de två zwitterjoniska PL fosfatidyletanolamin (PE) och fosfatidylkolin (PC) 
som byggs upp av två fettsyror, en glycerolfosforsyra och en kolinmolekyl. Det finns 
även mindre halter av sfingomyelin, lysofosfatidylkolin och neutrala lipider. Försök har 
visat att ökad halt äggule-lecitin minskar ytspänningen hos fettdroppar och  precis som 
andra emulgeringsmedel lägger sig PL i gränsskiktet och använder flera typer av 
interaktioner för att stabilisera emulsionen (Mizutani & Nakamura 1986 och Wang, 
2007). Exempel på sådana interaktioner är steriska, hydratiserande, hydrofoba och 
elektrostatiska interaktioner samt Wan der Waalskrafter, där de hydratiserande 
interaktionerna mellan PC och PE bidrar mest (Wang, 2007).  
 
Det har setts att höga halter äggule-lecitin resulterar i en snabbare nedbrytning av 
emulsionen jämfört med lecitin från andra källor, exempelvis soya. Detta trotts sin höga 
halt PC som anses vara ett bra emulgeringsmedel. Palacios och Wang (2005) 
genomförde försök som visade att en större oljeseperation erhölls vid högre halt äggule-
lecitin, vilket motsäger teorin att mer emulgeringsmedel ger en stabilare emulsion. 
Misstankar finns att detta beror på fosfolipid- och fettsyrasammansättningen i det 
äggule-lecitin som användes i studien. Ett antagande kan göras att en optimal 
kombination av olika fosfolipider krävs för att lecitin ska vara ett effektivt 
emulgeringsmedel (Palacios & Wang 2005).  
 
Äggula delas upp i två delar, den lipidrika plasman och den suspenderade, olösliga 
granulan (Anton 2013). I livsmedelsindustrin separerar man inte äggulans olika delar, 
utan hela används. Hos Lejonet och Björnen används heläggspulver och det höga 
proteininnehållet bidrar till ökad stabilitet, genom att precis som andra ytaktiva ämnen 
binda till gränsskikten och minska ytspänningen. För att heläggspulvret ska motsvara ett 
helt ägg, blandas 25 % heläggspulver med 75 % vatten i blandningstanken. 
 
Både de proteiner och fosfolipidinnehållande lipoproteiner som finns i äggula är 
naturliga emulgeringsmedel som i ett komplext samarbete deltar i bildandet av 
emulsioner (Le enmat, Anton, Beaumal 2000). Äggula innehåller high density 
lipoproteiner (HDL) och fosvitin, båda rika på fosfoserin, en aminosyra som lätt bildar 
kalciumbryggor vid låg jonstyrka, men även vid lågt pH. Dessa kalciumbryggor 
förhindrar proteinerna från att absorbera till gränsskiktet och sänka ytspänningen 
(Anton 2013 & Denmat et al. 2000). Med ökad jonstyrka bryts kalciumbindningarna 
successivt och både fosvitin och HDL kan absorberas till gränsskiktet (Anton 2013). 
Vid neutralt pH (pH 7) och en jonstyrka över 0,30 M NaCl sker en partiell nedbrytning 
av kalciumbryggorna och proteinerna kan absorbera till viss del, men för en fullständig 
nedbrytning krävs en betydligt högre jonstyka (Anton 2013 & Denmat et al. 2000). 
Äggula innehåller även mycket low density lipoprotein (LDL) och livetin (Anton 2013). 
LDL är löslig även vid lågt pH och oberoende av jonstrykan, dess struktur stabiliseras 
till stor del av fosfolipider och är rik på både protein och neutrala peptider (Denmat et 
al. 2000).  
 
Ägguleproteiner är relativt lösliga under alla förhållanden, på grund av de höga LDL-
halterna. Det har dock noterats att den totala lösligheten försämras vid lägre pH och 
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omgivningen kommer på så sätt avgöra vilka proteiner som finns vid gränsskiktet 
(Anton 2013). På grund av varierande struktur och flexibilitet täcker proteiner 
gränsskiktet olika mycket. Därför är det inte säkert att det protein som dominerar vid 
gränsskiktet är den som tar upp mest plats och har störst effekt (Denmat et al. 2000). 
Dessa variationer vid gränsskiktet kommer i sin tur att påverka interaktionerna mellan 
fettdropparna och i glass (lågt pH och låg jonstyrka) är det sterisk repulsion, orsakad av 
proteiner, som förhindrar aggregering av fettdroppar. Ju högre totalhalt absorberade 
proteiner, desto starkare sterisk repulsion och därmed erhålls en stabilare, mer krämig 
emulsion där aggregering av fettdroppar förhindras effektivt (Denmat et al. 2000). Det 
har även noterats att varken pH eller jonstyrkan tycks påverka storleken hos fettdroppar 
vid användning av äggula som emulgeringsmedel (Denmat et al. 2000).  
 
Baserat på det pH som generellt ses hos glass (pH 6,3) och dess låga jonstyrka 
(innehåller endast 0,1 % salt) är sannolikheten stor att det framför allt är LDL som 
bidrar till emulgeringen. HDL och fosfvitin bidrar till viss del via co-absorption medan 
proteiner troligen bidrar lite mindre (Denmat et al. 2000). Detta eftersom det endast sker 
en delvis nedbrytning av kalciumbryggorna, samtidigt som LDL har en tendens att 
konkurrera bort proteiner och fosfivtin från gränsskiktet (Denmat et al. 2000). Lejonet 
och Björnen använder heläggspulver och därmed kommer även äggviteproteiner binda 
in till gränsskiktet. Detta ökar den steriska repulsionen och stabiliteten hos fettdroppar 
ytterligare. 
 
3.6 Jordgubbar 
Jordgubbar (Fragaria x ananassa) är en skenfrukt, känd för sin röda färg, saftiga 
struktur och speciella arom. Mest omtyckt är frukten när sötman är hög och smaken 
intensiv. Hos mogna jordgubbar har socker och organiska syror lagrats, samtidigt som 
mängder av lättflyktiga ämnen utsöndras. Dessa tre bidrar främst till den smak som 
förknippas med jordgubbar (Schwieterman et al. 2014). Socker bidrar med sötma, syra 
med syrligheten och de lättflyktiga ämnena ger den unika fruktiga smaken (Forney, Kalt 
& Jordan 2000). Förhållandet mellan socker och syra är avgörande för den goda 
jordgubbssmaken och under mognadsprocessen ökar sockerhalten medan mängden syra 
minskar (Azodanlou, Darbellay, Luisier, Vilettaz & Amadó 2004). Baserat på ”USDA’s 
national nutrient database for standard references selease 27”, innehåller 100 gram 
mogen jordgubbe ungefär 8 gram kolhydrater, varav 5 gram socker. I försök av flera 
olika mogna jordgubbssorter hade samtliga ett socker/syra-förhållande på minst 5,3 
(Cordenunsi, Nascimento, Genovese & Lajolo, 2002). 
 
I jordgubbar är sackaros, glukos och fruktos de dominerande sockerarterna och under 
mognadsprocessen sker en kraftig ackumulering av dessa. Halten glukos och fruktos är 
korrelerade med varandra, vilket är förståeligt då båda erhålls från hydrolys 
(nedbrytning) av sackaros. Sackaroshalten har visat sig ha störst effekt på totala 
sockerhalten och även de stora variationerna i sötma, som finns mellan olika jordgubbar 
(Schwieterman et al. 2014).  
 
De syror som det finns mest av i jordgubbar är citronsyra, äpplesyra och ellagsyra, men 
det är den titrerbara syran (TA) som har störst effekt på den uppfattade syrligheten. Det 
har även visat sig att citronsyra (den dominerande syran) har en betydande effekt på TA, 
medan inget förhållande har setts mellan TA och äpplesyra (Schwieterman et al. 2014). 
Citronsyra är en svag, polyprotisk syra, med tre pKA-värden (3,13; 4,76 respektive 
6,39), vilket innebär att den kan avge upp till tre protoner i en lösning. Dess kemiska 
formel är C6H8O7 och dess molekylvikt är 192,124 g/mol. I mogna jordgubbar ligger 
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citronsyrahalten i regel kring 0,95-1,18 g/L och pH varierar mellan 3,35-4,12 (Nielsen 
2010 & Schwieterman et al. 2014).  

 
Figur 4: Strukturformel för citronsyra. 

http://www.mpbio.com/product.php?pid=02101393&country=203 
 
Under mognadsprocessen ökar syntesen av ett flertal ämnen som senare kan omvandlas 
till lättflyktiga ämnen, så som furaner, syror, estrar, laktoner och terpener 
(Schwieterman et al. 2014). Lipider, socker och aminosyror kan nyttjas för 
produktionen av estersubstrat, som misstänks ha en betydande roll för estersyntesen hos 
redan mogna jordgubbar (Forney et al. 2000). Det finns över 350 identifierade flyktiga 
ämnen i Fragaria, men alla kan inte hittas i de enskilda frukterna och alla bidrar inte till 
aromen (Schwieterman et al. 2014). Om och hur mycket en lättflyktig arom bidrar beror 
på dess koncentration och dess lukttröskel, dvs. den lägsta koncentrationen som kan 
uppfattas av människans luktsinne. Förhållandet mellan dessa två benämns aromvärdet 
och desto större värde, desto mer bidrar föreningen till råvarans arom (Forney et al. 
2000).  
 
Estrar är viktigast för den speciella jordgubbsaromen och 131 olika estrar har 
identifierats hos jordgubben. Det huvudsakliga enzymet i estersyntesen misstänks vara 
alkoholacyltransferas (AAT) och desto mer AAT en jordgubbe innehåller, desto mer 
smakrik blir den. Det har även setts att aktiviteten hos AAT ökar under mognaden, 
vilket förklarar den succesivt ökande halten estrar (Pérez, Sanz & Olías 1993 & 1996). 
Försök har visat att aktiviteten inte förändras hos AAT vid förvaringstemperaturen 1 °C 
i 9 dagar, vilket tyder på att AAT inte är den enda bidragande faktorn till ökade 
esterhalter. Halten och aromvärdet av respektive lättflyktigt ämne, samt vilka typer som 
finns närvarande varierar mellan olika jordgubbar. Det finns därmed inget enskilt 
lättflyktigt aromämne som ger jordgubben den unika smaken, det är kombinationen av 
många. Det har även setts ett samband mellan färgutvecklingen och den succesivt 
ökande halten lättflyktiga aromämnen. Desto högre halt lättflyktiga aromämnen, desto 
rödare blir färgen (Forney et al. 2000).  
 
De variationer som finns mellan jordgubbar beror på en mängd olika faktorer. 
Miljöfaktorer, så som temperatur, har visat sig ha en stor betydelse för vilka och hur 
mycket av de olika lättflyktiga ämnen en jordgubbe har. Genetik och andra 
utvecklingsfaktorer påverkar biokemin, som i sin tur avgör vilka lättflyktiga ämnen som 
bildas och i vilka halter (kan skilja sig så mycket som 35-faldigt) (Schwieterman et al. 
2014 och Forney et al. 2000). När jordgubbar plockas har också betydelse, då detta 
resulterar i varierande halter av socker, syra och lättflyktiga ämnen (Schwieterman et al. 
2014).  
 
Hur jordgubbar hanteras efter plockning har också betydelse för fruktens arom. 
Lagringstemperatur, ljus och syrehalten har visat sig påverka produktionen av 
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lättflyktiga aromer vid lagring. Det har visat sig att olika förvaringstemperatur 
stimulerar produktionen av olika lättflyktiga aromer och en stressande atmosfär (lite 
syre, men mycket CO2) ger förhöjda halter etylacetat, en lättflyktig arom med låg 
lukttröskel. Vid lägre halter ger den en fruktig och ananasliknande lukt, men vid högre 
halter uppfattas den som kemikalisk (Forney et al. 2000).  
 
3.7 Produktion 
För att glass ska ha rätt konsistens, smaka bra och inte smälta så snart den lämnar 
frystemperaturer, måste produktionen ske korrekt. Genom att produktionen går rätt till, 
kommer rätt mikrostruktur erhållas, vilket är avgörande för att få en bra glass. Vid 
produktionen sker blandning, homogenisering och pastörisering, mogning, frysning och 
härdning, vilket beskrivs nedan. Eventuella smaker och färgämnen, luft och såser 
tillsätts också under produktionens gång.  
 
3.7.1 Blandning 
Ingredienserna måste blandas effektivt, med optimal energianvändning och på kortast 
möjliga tid. Ingredienserna blandas, dispergerar och löses och måste tillsättas i rätt 
ordning och mängd för att blandningen ska bli jämn (Clarke 2004). Det är också viktigt 
att röra om ordentligt för att erhålla en jämn fördelning av ingredienserna (AAK 2015). 
 
Hos Lejonet och Björnen tillsätts först vatten, större delen av mjölken och grädden, följt 
av skummjölkspulver, heläggspulver och socker. Därefter tillsätts resten av mjölken. 
Detta är för att underlätta upplösningen av de torra ingredienserna. För att 
ingredienserna ska dispergera och lösas, måste även temperaturen upp till 60 °C innan 
blandningen pumpas vidare för pastörisering och homogenisering.  
 
3.7.2 Homogenisering och pastörisering 
Pastörisering är ett måste för att göra produkten mikrobiologiskt säker. Genom att 
använda en hög temperatur kommer eventuella mikroorganismer att reduceras till en 
acceptabel nivå (Clarke 2004). Hos Lejonet och björnen sker pastöriseringen vid 75 °C i 
ca 1 minut och följs direkt av homogenisering.  
 
Homogenisering går ut på att slå sönder fettdroppar i blandningen till mindre partiklar. 
Dessa partiklar kan i sin tur dispergeras i blandningen och en emulsion erhålls (Varnam 
& Sutberland 2001). Detta sker vid temperatur kring 80 °C och vid ett högt tryck. Då 
Lejonet och Björnens glass innehåller mycket fett, krävs inte lika högt tryck som vid 
lägre fetthalter. Temperaturen får aldrig överstiga 85 °C då detta kan orsaka 
denaturering av mjölkproteiner och ge dålig smak (Clarke 2004). Mindre fettdroppar 
absorberar mjölkproteiner lättare, vilket inte bara förhindrar koagulering, utan förbättrar 
även förutsättningarna för vispning och därmed införseln av luft (Varnam & Sutberland 
2001).  
 
3.7.3 Mognad 
När blandningen värmebehandlats placeras den i en sluten behållare vid 0-4 °C över 
natten (Clarke 2004). Blandningen rörs om med jämna mellanrum, det är viktigt att 
begränsa omrörningen då glassen inte får värmas upp. Hos lejonet och björnen sker 
mognadsprocessen över natten och samma dag som blandningen förs vidare till 
glassmaskinen tillsätts jordgubbspurén, denna får inte tillsättas vid blandningen på 
grund av sin värmekänslighet.  
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Under mognaden börjar emulgeringsmedel att absorbera till fettdropparna och ersätter 
mjölkproteinerna (Clarke 2004). Ersättningsprocessen uppstår eftersom 
emulgeringsmedel är mindre och har en högre affinitet för fett, i jämförelse med 
proteiner (Eisner et al. 2005). I fallet med den KRAV-märkta jordgubbsglassen 
motsvarar emulgeringsmedlet äggulans lecitin och andra partiklar med emulgerande 
egenskaper, framför allt LDL (se avsnitt 3,5 Äggula ovan).  
 
Mognaden måste pågå under tillräckligt lång tid för för att ett optimalt förhållande 
mellan absorberade emulgeringsmedel och proteiner ska erhållas vid fettdropparnas yta 
(Clarke 2004). För att kvalitén på glassen ska bli bra är det viktigt att både 
homogenisering och mognadsprocessen sker korrekt och under en tillräckligt lång tid 
(Varnam & Sutberland 2001). 
 
3.7.4 Frysning 
När Lejonet och björnens glass har mognat, jordgubbspuré tillsatts och blandats väl, 
pumpas blandningen vidare till glassmaskinen. Maskinen är utrustad med en 
skrapvärmeväxlare som alstrar kyla vid -8°C och fryser glassen till kring -6 °C. 
Temperaturen är något högre vid frysning av KRAV-märkt jordgubbsglass, då denna 
fryser lättare i jämförelse med icke-KRAV-märkt. I glassmaskinen kan lufttrycket 
justeras för att reglera mängden luft i glassen. För att erhålla önskad konsistens hos 
glassen justeras temperatur, lufttryck och pumptryck hos glassmaskinen. Det är framför 
allt temperaturen här som avgör mängden is i den färdiga produkten och påverkar 
därmed dess viskositet. Efter frysning tillsätts jordgubbssylten i samband med 
förpackningen via en fruktmatningsmaskin. Glassen förs sedan vidare till ett frysrum för 
härdning (se avsnitt härdning). 
 
Is är vattenmolekyler som vibrerar i en fixerad, hexagonal formation och desto lägre 
temperatur desto mindre vibrerar molekylerna. Den första fasomvandlingen från 
flytande vatten till is sker vid en temperatur under fryspunkten och fenomenet kallas 
underkylning. Detta ger upphov till små iskärnor som är utgångspunkten för bildning av 
iskristaller, utan dessa har vattenmolekylerna inget att binda in till (Clarke. 2004 & 
Degner, Olson. Rose, Schlegal, Hutkins & McClements 2013). Bildning av iskärnor 
sker slumpmässigt och inte vid en bestämd temperatur. När vattenmolekyler sedan 
binder in och tillväxt sker avges energi och temperaturen stiger till fryspunkten. Vid 
fryspunkten sker fortsatt kristallisering av vatten och temperaturen förblir kring 
fryspunkten till dess att allt tillgänligt vatten blivit till is, då sjunker temperaturen igen 
(Avrill & Eldredge 2011 & Clarke 2004). 

 
Figur 4: Hur temperaturen förändras med tiden vid kristallbildning i en lösning med sänkt fryspunkt. 
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I glass är det viktigt med små iskristaller för önskad konsistens och de bör inte vara 
större än 50 µm i den slutliga produkten. När glassen lämnar glassmaskinen brukar 
diametern ligga mellan 20-30 µm och kristallerna har en diskliknande form (Clarke 
2004 & Cook & Hartel 2011). För att erhålla små iskristaller utförs snabbfrysning, där 
temperaturen är mycket låg och frysningen sker snabbt. Kock et al. (1995) visade att en 
lägre fryshastighet ger större iskristaller, vilket bekräftar att frysningen ska ske snabbt 
(Clarke 2004 & Degner et al. 2013). Fryshastigheten beror på: 

(i) temperaturskillnaden mellan produkten vid start och det kylande mediet och 
(ii) produktens motståndskraft gentemot värmeöverföring (Degner et al. 2013). 

 
Med lägre temperatur blir underkylningen kraftigare, vilket främjar bildandet av 
iskärnor mer än tillväxten och många små iskristaller erhålls, vilket stöds av 
S.Charoenrein och N.Preechathammawong (2010) (Degner et al. 2013). Underkylning 
minskar även den kritiska radien hos iskristallerna, dvs. den minsta radie som krävs för 
att kristallisering ska vara energimässigt fördelaktig. Newton's kylningslag visar att 
glassen fryser snabbare desto kallare omgivningstemperaturen (Tr) är i förhållande till 
glassblandningens temperatur (Tmix), enligt formel 3 (Clarke 2004). 
 
!"!"#
!"

=∝ (𝑇! − 𝑇!"#) (3) 
 
För att erhålla en glass med iskristaller av rätt storlek, form och mängd är det viktigt att 
kontrollera temperaturen, rotationshastigheten och tiden den befinner sig i kontakt med 
den kylande väggen. För kort tid resulterar i en för liten nybildning av iskärnor, medan 
för lång tid ger för stora klumpiga iskärnor. Rätt rotationshastighet resulterar i en 
värmeutveckling som bryter ned iskärnorna till många små önskvärda iskristaller. Blir 
rotationshastigheten för hög, blir även värmeutvecklingen det , vilket förhindrar 
tillväxten av iskärnor och små iskärnor smälter bort. Detta förvärras ytterligare om 
temperaturen hos glassmaskinens kylande väggar inte är tillräckligt låg (Cook et al. 
2011 & Avrill & Eldredge 2011). 
 
När ämnen är lösta i den kontinuerliga fasen, exempelvis socker, sänks fryspunkten 
eftersom partiklarna är i vägen för vattenmolekylerna när de försöker binda till 
iskärnorna (Clarke 2004 & Avrill & Eldredge 2011). Andelen vattenmolekyler som 
kolliderar med iskärnan blir mindre än andelen som lämnar den och isen smälter, 
fryspunkten har sänkts. Problemet löses genom att sänka temperaturen, till dess att 
jämnviktsläget råder igen (Avrill & Eldredge 2011). Desto lägre molekylvikt det lösta 
ämnet har, desto mer sänker den fryspunkten. Detta eftersom fler molekyler finns vid en 
viss massa och desto mer socker en lösning innehåller, desto lägre blir fryspunkten och 
en kraftigare underkylning krävs för bildning av iskärnor. En sänkt fryspunkt resulterar 
även i att iskristallerna inte hinner tillväxa och bli för stora och små önskvärda 
iskristaller erhålls, vilket ger en mjukare men mer instabil produkt (Degner et al. 2013 
& Eisner et al. 2005). Vid frysning minskar mängden fritt vatten vilket resulterar i en 
succesivt ökande sockerkoncentration och sjunkande fryspunkt (Clarke, 2004). När 
sockerkoncentrationen blivit tillräckligt hög avstannar kristalliseringen och en viss 
andel vätska förblir ofryst (Avrill & Eldredge 2011). Hos Lejonet och Björnen har det 
noterats att en sockerhalt på 18% är på gränsen för att vara för låg, då den höga 
fryspunkten ger en stel glass som är svår att skopa.  
 
Kunskap om hur fryspunkten påverkas av mängden sockermolekyler är avgörande vid 
glassproduktionen för att erhålla iskristaller av önskad mängd och storlek  (Clarke 2004 
& Avrill & Eldredge 2011). Den KRAV-märkta glassen innehåller inte något syntetiskt 
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emulgeringsmedel och försök av Goff. et al. (1993) visade att en ökad storlek och 
tillväxthastighet ses hos iskristaller under förvaring när emulgeringsmedel saknas 
(Avrill & Eldredge 2011).  
 
Under frysningsprocessen förs även större luftbubblor in i glassen, en process som 
underlättas om produkten redan har en stor andel vätska och lite luft (Clarke 2004). 
Luftbubblorna slås sönder till mindre via skjuvkrafter, orsakade av skrapvärmeväxlaren 
och en finfördelning av luftbubblor erhålls, vilket ger en ökad mjukhet i produkten 
(Eisner et al. 2005 & Goff. 2002). Den låga temperaturen är viktigt för att erhålla 
luftbubblor med rätt struktur (Eisner et al. 2005). På grund av ett övertyck i 
glassmaskinen i förhållande till den yttre miljön sväller luftbubblorna när de lämnar 
frysen enligt Boyle´s lag, vid konstant temperatur, se formel 4 (Clarke 2004). 
 

𝑝 ∙ 𝑉 =   𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 (4) 
 
För att få små luftbubblor krävs det att luftning pågår en längre period, problemet är att 
detta motverkar uppkomsten av små iskristaller. Som tidigare nämnt ska 
frysningsprocessen ske snabbt och vid låg temperatur för att små iskristaller ska 
erhållas. Detta problem kan lösas genom förhandsluftning innan blandningen förs in i 
glassmaskinen (Goff. 2002). 
 
Skjuvkrafter, alstrade av skrapvärmeväxlaren får även fettdroppar att koalescera trotts 
sitt skyddande lager av proteiner och emulgeringsmedel. Detta beror på att lagret endast 
skyddar mot statiska förhållanden, inte mot skjuvkrafter. Genom partiell koalescens kan 
kluster av fettdroppar erhållas, som behåller delar av sina naturliga egenskaper och 
stabilserar luftbubblorna när temperaturen ökar (Clarke 2004 & Eisner et al. 2005 & 
Goff. 2002). Sammanfattningsvis är förhållandet mellan fett, emulgeringsmedel och 
mjölkprotein viktigt för att erhålla önskvärd textur (Clarke 2004). 
  
3.7.5 Härdning 
När glassen ligger i sin förpackning och har en temperatur kring -6 °C, innehåller den 
betydligt mindre is jämfört med vid serveringstemperatur (-18 °C). För att förhindra 
koalescens av iskristaller och luftbubblor under glassens hållbarhetstid behöver 
koalescensshastigheten saktas in genom härdning. Hur länge härdningsprocessen 
behöver pågå beror på mängden luft och is i glassen, vilken temperatur glassen har efter 
frysning och hur låg omgivningstemperaturen är (Clarke 2004). Vid härdning används 
kalluft för att kyla ned glassen ytterligare i ett frysrum och desto lägre lufttemperatur, 
desto snabbare lämnar värmen glassen. Hos lejonet och björnen förses rummet med kyla 
via två fläktar som för in luft med en temperatur på -25,8 respektive -25,7 °C, men på 
grund av luftförhållandena som råder i rummet motsvarar kyleffekten en temperatur på -
40 °C. 
 
Det bildas inga nya iskristaller vid härdning eftersom drivkraften inte är tillräcklig, 
istället tillväxer de redan existerande iskristallerna. Tillväxt sker på två sätt, det ena är 
genom förökning där iskristallerna växer i storlek eftersom mer vatten fryser (Clarke 
2004). Hur snabbt detta sker beror på viskositeten, där hög viskositet saktar in 
diffusionen av vatten från den ofrysta fasen till iskristallernas ytor och därmed även 
fryshastigheten (Avrill & Eldredge 2011). Det andra är rekristallisering där större 
iskristaller växer på bekostnad av de mindre, men den totala mängden is förblir 
densamma (Clarke 2004). Det som uppstår är Ostwals ripening och precis som med 
luftbubblor, går de små termodynamiskt instabila partiklarna förlorade för att gynna de 
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större (Eisner et al. 2005). Som tidigare nämnt är många små iskristaller önskvärt för 
optimal konsistens och därmed bör temperatursänkningen ske snabbt, för att undvika 
ostwalds ripening av iskristallerna. (Clarke 2004).  
 
Ytterligare en anledning till att utföra en snabb temperatursänkning är för att bibehålla 
små luftbubblor. I härdningens första skede, när temperaturen fortfarande är relativt hög 
och den ofrysta fasen ännu inte är vid sitt minimum, sker koalescens och 
disproportionering av luftbubblor (se avsnitt skum), vilket ger upphov till större 
luftbubblor (Clarke, 2004). 
 
När produkten transporteras från affär till konsument får glassen utstå en högre 
temperatur under en viss period. Detta resulterar i att stora iskristaller krymper, medan 
små försvinner helt. När glassen sedan placeras i konsumentens frys kyls glassen igen 
och smält is börjar frysa igen. Däremot bildas inga nya iskärnor och de små 
iskristallerna som smält bort har gått förlorade. Den totala mängden is är densamma, 
men antalet iskristaller har minskat och deras medelstorlek har ökat, vilket ger en 
mindre mjuk konsistensen (Clarke 2004). 
 
3.8 Sensorisk analys 
Vid utveckling av en ny produkt är det optimalt att tillämpa både analytiska metoder 
och konsumentmetoder vid sensorisk analys. Vid analytiska metoder analyserar en 
utbildad panel produkten på ett objektivt och analytiskt sätt, utan att yttra sina 
subjektiva åsikter. Exempel på analytiska bedömningsmetoder är par-test och 
triangeltest, två stycken olika skillnadstester (Albinsson Wendin & Åström 2011). 
 
Ett annat typ av test är konsumenttest där konsumenternas åsikter om produkten 
framgår och det är viktigt att anpassa sig efter målgruppen som produkten riktar in sig 
mot (Albinsson et al, 2011). Exempel på konsumenttest är en ”Just about right” (JAR) 
skala, där konsumenten bedömer varje sensorisk aspekt baserat på en femgradig skala, 
exempelvis ”alldeles för lite sötma” till ”alldeles för söt” (Society of sensory 
professionals 2015). Detta kombineras med fördel tillsammans med en ”hedonisk 
skala”, där konsumenterna graderar sin personliga åsikt om produktens smak i helhet. 
Det är vanligast att en niogradig skala används, men även mindre skalor kan tillämpas. 
För mindre barn kan man komplettera med en smiley skala, där en gubbe antingen är 
”jätteledsen” eller ”jätteglad” över smaken (Albinsson et al, 2011). 
 
För att försäkra att utvecklingen går åt rätt håll, bör pilottest genomföras, dvs. smaktest 
genomgörda av laboranten och ev. medhjälpare. Dessa baseras på samma sensoriska 
aspekt som senare kommer bedömas av konsumenter vid sensorisk analys (Albinsson et 
al, 2011).  
 
3.9 Titrerbar syra 
Som tidigare nämnt (se avsnitt jordgubbar ovan) är syrahalten viktig för frukters smak. 
En vanlig metod för att fastställa syrahalten i livsmedel är titrering (därav titrerbar syra) 
en metod där utspädd natriumhydroxid (NaOH) ofta används. NaOH tillsätts succesivt 
till dess att ekvivalenspunkten har passerats, eller en färgförändring uppstått vid 
användning av indikator.Alla syror närvarande i livsmedlet har potentialen att bidra till 
TA, förutsatt att de avger vätejoner som reagerar med hydroxidjonerna (Nielsen 2010). 
 
Genom att plotta pH mot mängden tillsatt NaoH erhålls ett titreringsdiagram (se bilaga 
2 för typexempel). Utifrån detta kan mängden tillsatt 0,1 M NaOH för att uppnå pH 8,1 
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fastställas, baserat på OECD, guidelines for fruit and vegetables scheme (OECD, 2009). 
pH 8,1 är omslagspunkten för pH-indikatorn fenolftalein, som ofta används vid 
titrering. Genom att beräkna substansmängden NaOH vid pH 8,1, enligt formel 5 och 
veta molförhållandet mellan NaOH och citronsyra, kan substansmängden citronsyra 
fastställas. Utifrån substansmängden kan sedan massan citronsyra i lösningen fastställas 
enligt formel 6 och därefter masskoncentrationen enligt formel 7. 
 

𝑛 = 𝑐! ∙ 𝑉 (5) 
 

𝑛 = !
!

 (6) 
 

𝑐! =   𝑚/𝑉 (7) 
 
4 Material och Metod 
För att fastställa socker/syra-förhållandet i frukt, används vanligen en brixometer, en 
pH-meter och titreringsutrustning, men tyvärr fanns endast tillgång till pH-meter och 
titreringsutrustning.  
 
4.1 Utförande 
 
4.1.1 Framställning av glass för pilot-test 
Fyra stycken 2,86 L glassprover med olika sockermängd (430 g, 420 g, 410 g respektive 
400 g, uppmätta med en precisionsvåg från Kern med 0,1 g upplösning) förbereddes. 
Dessa sockermängder motsvarar 150, 147, 143 respektive 140 g(tillsatt socker)/L(glass). För att 
försäkra sig om att totala massan blev densamma tillsattes mer mjölk i ett omvänt 
förhållande gentemot mängden socker som togs bort (450 g, 460 g, 470 g respektive 
480 g mjölk). Resterande ingredienser behöll sin procentuella andel i receptet. 
 
De våta ingredienserna vägdes upp och placerades i ett kokkärl. De torra vägdes upp, 
tillsattes till kokkärlet och blandningen värmdes upp under omrörning på låg effekt, för 
att förhindra vidbränning. Temperaturen kontrollerades under hela 
uppvärmningsperioden med en etanoltermometer. När temperaturen nått 65 °C 
användes en stavmixer för att simulera homogeniseringsprocessen och när temperaturen 
nått 85 °C hälldes blandningen över i en förvaringsbunke och placerades i ett kylrum (2-
4 °C) över natten. Proverna rördes sedan om, jordgubbspuré tillsattes och fick sedan stå 
i minst en timma. Blandningen fördes ned i en glassmaskin och blandades och frystes 
tills glassen nästan var färdig, då tillsattes 183 g jordgubbssylt. Frysning och blandning 
fortsatte till dess att glassen var färdig, därefter genomfördes pilottest där produkten 
jämfördes med icke-KRAV märkt och KRAV-märkt jordgubbsglass. Prover som skulle 
analyseras placerades direkt i förvaringsfrysen, medan de prover som senare valdes ut 
för sensorisk analys, blandades på nytt och genomgick härdningsprocessen. 
 
Blandningar på 2,86 L av respektive sockerhalt gjordes med 50 g och 150 g citronjuice 
(motsvarande 17,5 respektive 52,5 g(citronjuice)/L(glass), för att fastställa ett intervall från 
”mängden citronjuice är för liten” till ”mängden citronjuice är för stor”. Citronjuicen 
tillsattes i samband med purén och mängden mjölk minskades, för att kompensera den 
totala massan. För att förhindra att mängden mjölkprotein blir för låg, ökades mängden 
skummjölkspulver när citronjuicehalten översteg 17,5 g(juice)/L(glass) 
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Utgående från försöken ovan med 17,5 respektive 52,5 g(juice)/L(glass) genomfördes 
blandningar enligt tabell 2. Sist mättes tio stycken 10 ml prov av respektive glassprov 
och ingrediens upp och vägdes var för sig för att fastställa respektives volym.  
 
Tabell 2. Samanställing av vilka mängder socker och citronjuice som tillsatts de 
egenproducerade glassproverna. 
Mängd tillsatt 

socker till 2,86 L 
glass 

Mängd tillsatt citronjuice (gram) till 2,86 L glass samt motsvarande 
mängd i g(juice)/L(glass) 

 10 g 20 g 30 g 40 g 50 g 75 g 100 g 150 g 

 
3,5 

g(juice)/
L(glass) 

7 
g(juice)/
L(glass) 

10,5 
g(juice)/
L(glass) 

14 
g(juice)/
L(glass) 

17,5 
g(juice)/
L(glass) 

26 
g(juice)/
L(glass) 

35  
g(juice)/
L(glass) 

52,5 
g(juice)/
L(glass) 

Orginalreceptet 
(440g tillsatt socker) 

154 g(tillsatt socker)/L(glass) 
    X    

Sockerhalt 1 
(430g tillsatt socker) 

150 g(tillsatt socker)/L(glass) 
   X X X X X 

Sockerhalt 2  
(420g tillsatt socker) 

147 g(tillsatt socker)/L(glass) 
 X X X X X X X 

Sockerhalt 3  
(410g tillsatt socker) 

143 g(tillsatt socker)/L(glass) 
 X X X X X X X 

Sockerhalt 4  
(400g tillsatt socker) 

140 g(tillsatt socker)/L(glass)  
X X X X X X X X 

 
 
4.1.2 Bestämning av titrerbar syra 
Trippelprov av två g citronjuice, 10 g pure respektive 25 g sylt späddes med vatten till 
en totalvolym på 50 ml. Av den ursprungliga KRAV-märkta jordgubbsglassen 
förbereddes fyra prov för titrering genom att 25 g glass späddes med vatten till 
totalvolymen 50 ml och även dubbelprov av den icke-KRAV märkta jordgubbsglassen 
förbereddes genom att 25 g glass späddes med vatten till 50 ml.  
 
Av de egenproducerade glassblandningar förbereddes dubbelprov på 25 g av sockerhalt 
2 (147 g(tillsatt socker)/L(glass)) och sockerhalt 4 (140 g(tillsatt socker)/L(glass)) för titrering. De prover 
som valdes in innehöll 7, 10,5 och 14 g(juice)/L (glass) respektive 3,5, 7 och 10,5 g(juice)/L 

(glass) och proven späddes till totalvolymen 50 ml. 
 
Titrering genomfördes, under omrörning med magnetomrörare, för samtliga prov med 
0,1 M NaOH ned i en 250 ml glasbägare, innehållandes prov. Varierande mängd NaOH 
(0,05-2 ml) tillsattes med byrett, beroende på graden av pH-förändring. NaOH tillsattes 
upp till ca pH 10, för att försäkra sig om att fullständig titreringskurva kunde tas fram. 
pH vid start, samt pH-förändringen mättes med hjälp av en Edge® pH/ORP meter från 
Hanna instruments, med temperaturkompensation och en elektrod (PVDF body) 
anpassad för livsmedel. 
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4.2 Sensoriska tester 
Tyvärr fanns ingen utbildad panel tillgänglig, utan istället låg fokus på konsumenttest. 
Av denna anledning lades fokus på smak, även om människan egentligen uppfattar en 
stor del av jordgubbsmaken med hjälp luktsinnet. 
 
Vid konsumenttestet deltog 40 deltagare, varav 7 var under 19 år, 30 stycken mellan 19 
och 60 år gamla och de resterande 3 var över 60 år gamla. Konsumenttest genomfördes 
på Lejonet och Björnens egna glasscafé och kontor samt i hemma miljö. Deltagarna 
smakade på två frysta glassprover med sockerhalt 4 (147 g(tillsatt socker)/L(glass)), men med 
olika syrahalt. Prov A, innehållandes 3,5 g(juice)/L (glass) och prov B, innehållandes 7  
g(juice)/L (glass). Samtliga smakprover genomfördes på samma två BATCHER. Deltagarna 
besvarade en enkät, se bifogad fil 1, där olika smak aspekt bedömdes på en femgradig 
JAR-skala och deras helhetsuppfattning om smaken bedömdes på en femgradig 
hedonisk skala. En smiley skala användes för att underlätta för de mindre barnen. De 
attribut som undersöktes var sötma, syrlighet och jordgubbsintensitet. 
 
Den KRAV-märkta jordgubbsglassen riktar in sig till alla målgrupper, troligen kommer 
de konsumenter som förstår vikten av ekologiskt att uppmärksamma produkten mer. 
Dessa kanske accepterar en avvikande smak, medan de som inte prioriterar ekologiskt 
framför smak troligen kommer vara mer kräsna. Då detta arbete inkluderar så få 
deltagare, kommer detta inte tas till hänsyn till, då för stora variationer kommer uppstå. 
Konsumenttest genomförs på personal vid Lejonet och Björnen, familj och vänner samt 
av konsumenter som besökte ”Lejonet och Björnens” egna glasscafe den 12 maj 2015. 
 
Resultat 
4.3 Konsumenttest 
Baserat på konsumenttesterna kunde en större syrlighet och mindre sötma noteras hos 
prov B i jämförelse med prov A, se tabell 3a och 4a. Däremot angav fler att de gillade 
helheten hos glassen innehållandes 3,5 g(juice)/L(glass), där även jordgubbsintensiteten 
uppfattades som högre, tabell 3b och 4b. 
 
Tabell 3; Resultat från ”just about right” (JAR) konsumenttestet av prov A( sockerhalt 4 
innehållandes 3,5 g(juice)/L(glass)). a) Procentuell fördelning av de 40 deltagarnas bedömning av 
sötma, syrlighet och jordgubbsintensitet. b) Procentuell fördelning av vad de 40 deltagarnas 
tyckte om glassen som helhet. 
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Tabell 4; Resultat från ”just about right” (JAR) konsumenttestet av prov B (sockerhalt 4 med 7 
g(juice)/L(glass)). a) Procentuell fördelning av de 40 deltagarnas tycke om sötma, syrlighet och 
jordgubbsintensitet. b) Procentuell fördelning av vad de 40 deltagarnas tyckte om glassen som 
helhet. 

 
4.4 Syrahalt 
För att nå pH 8,1 behövdes olika mängd NaOH tillsättas de olika provtyperna vid 
bestämning av titrerbar syra, se tabell 5. Dessa mängder användes sedan för att fastställa 
citronsyrahalten i respektive prov, baserat på formler 5-7. Resultatet presenteras i tabell 
5.   
 
Vid jämförelse av prover innehållandes samma mängd citronjuice kunde det noteras att 
mängden tillsatt NaOH (mmol/Lglass) var relativt lika vid pH 8,1, oavsett sockerhalt, se 
tabell 5. Baserat på resultatet från titreringen, se tabell 5, är det också tydligt att TA ökar 
med ökad mängd tillsatt citronsyra. Det är dock inte lika tydligt att pH minskar vid liten 
mängde tillsatt citronjuice, men när halten citronjuice överstiger 7 g(juice)/L(glass) är det 
tydligt att pH minskar med ökad mängd tillsatt citronjuice. Det kan även noteras att 
citronsyrahalten i KRAV-märkt och egenproducerade glassprover, se tabell 5, är högre 
än förväntat baserat på citronsyrahalten i de citronsyrainnehållande ingredienserna, se 
tabell 6. 
 
Baserat på mängden tillsatt NaOH och beräknad halt citronsyra borde jordgubbspuré ha 
ett lägre pH än jordgubbsylt, detta stämmer dock inte överrens med de pH-mätningar 
som genomfördes innan varje titrering, se tabell 6.   
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Tabell 5 : Medelvärden för mängden sockerarter (g(socker)/L(glass)), medelvärde och 
standardavvikelsen (SD) betecknad som  ± för fastställd koncentration citronsyra (g(juice)/L(glass)) 
och pH vid start för respektive glassprodukt som studerats. Medelvärde och SD för TA uttryckt i 
NaOH (mmol/L) för respektive prov vid pH 8,1 anges också. 

Produkt 
Mängd 

sockerarter 
(g(socker)/L(glass)) 

Citronsyra 
(g(citronsyra)/L(glass)) 

pH 
NaOH 

(mmol/Lglass) 
TA 

Icke-KRAV-märkt 193 4,5 ± 0,11 5,0 ± 0,20 71 ± 1,61 
KRAV-märkt 238 2,5 ± 0,05 5,8 ± 0,03 39 ± 0,73 
Sockerhalt 4 

(140 g(tillsatt socker)/L(glass)) 
3,5  g(juice)/L(glass) 

205 3,2 ± 0,08 5,9 ± 0,00 50 ± 1,2 

Sockerhalt 4 
(140 g(tillsatt socker)/L(glass)) 

7 g(juice)/L(glass) 
205 3,4 ± 0,08 5,8 ± 0,01 54 ± 1,29 

Sockerhalt 4 
(140 g(tillsatt socker)/L(glass)) 

10,5 g(juice)/L(glass) 
205 3,7 ± 0,13 5,6 ± 0,04 57 ± 2,06 

Sockerhalt 2 
(147 g(tillsatt socker)/L(glass)) 

7 g(juice)/L(glass) 
211 3,4 ± 0,04 5,7 ± 0,01 53 ± 0,51 

Sockerhalt 2 
(147 g(tillsatt socker)/L(glass)) 

10,5  g(juice)/L(glass) 
211 3,7 ± 0,03 5,6 ± 0,01 58 ± 0,45 

Sockerhalt 2 
(147 )/L(glass)) 

14 g(juice)/L(glass) 
211 4,0 ± 0,05 5,3 ± 0,04 62 ± 0,77 

 
Tabell 6: Medelvärden för mängden sockerarter (g(socker)/L(glass)), medelvärde och 
standardavvikelsen (SD) betecknad som  ± för fastställd koncentration citronsyra (g(juice)/L(glass) 
och pH för respektive citronsyrainnehållande ingrediens som studerats. Medelvärde och SD för 
TA uttryckt i NaOH (mmol/L) för respektive prov vid pH 8,1 anges också. 

Ingrediens Mängd 
sockerarter 

(g(socker)/L(produkt)) 

Citronsyra 
g(citronsyra)/L(produkt) 

pH NaOH 
(mmol/Lprodukt) 

TA 
Jordgubbspure 450  6,9 ±  0,07 3,6 ± 0,03 108 ± 1,06 

Jordgubbssylt 177 5,9 ± 0,03 3,1 ± 0,02 93 ± 0,54 

Citronjuice 60 96,7 ± 3,2 2,7 ±  0,00 1512 ± 62 
 

5 Diskussion 
Då det inte fanns något riktmärke för hur mycket citronjuice som behövdes, var första 
steget att fastställa ett intervall. Den främsta avsikten var att erhålla en grov 
uppskattning av vilken mängd citronjuice som resulterade i en för syrlig produkt, 
oavsett sockerhalt. Vid de första försöken tillsattes 17,5 respektive 52,5 g(juice)/L(glass), för 
att fastställa en lägsta och högsta syrlighet. Glassprovet innehållandes 52,5 g(juice)/L(glass) 

blev alldels för syrlig och smakade citron, därmed hade ett högsta värde fastställts. Vid 
pilottest genomfört av laboranten uppfattades 17,5 g(uice)/L(glass) som alldeles för lågt och 
därmed tillsattes större mängder citronjuice. Ett andra pilottest, några dagar senare, 
visade dock att syrligheten och citronsmaken var för stor redan vid 17,5 g(juice)/L(glass) och 
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därför behövdes nya prover tillredas, där halten citronsyran var mindre än 17,5 
g(juice)/L(glass). 
 
Baserat på pilottest var alla sockerhalter utom sockerhalt 4 (205 g(socker)/L(glass)) alldeles för 
söta, samtidigt var citronsmaken alldeles för tydlig redan vid 10,5 g(juice)/L(glass). Därför 
valdes två prover med sockerhalt 4 (205 g(socker)/L(glass)) ut för konsumttest. Prov A 
innehållandes 3,5 g(juice)/L(glass) och prov B innehållandes 7 g(juice)/L(glass). 
 
Jordgubbspuré innehåller mer citronsyra än jordgubbsylt, baserat på de resultat som 
erhölls. Detta stämmer dock inte överrens med det pH som mättes i produkterna. Det 
avvikande pH-värdet skulle kunna bero på störningar från de jordgubbsbitar som 
förekom i sylten. Citronsyrahalten är även betydligt högre i jordgubbspurén i jämförelse 
med referensvärdet på ca 1 g(syra)/L(jordgubbe) hos mogna jordgubbar. Detta skulle kunna bero 
på de stora variationer i syrahalt som finns mellan olika jordgubbar pågrund av 
omgivande faktorer, biokemin eller för att jordgubbarna har tillåts mogna olika länge 
innan skörd. Desto tidigare jordgubbar plockas, desto mer syra kommer att finnas. 
 
Enligt litteraturen ligger pH hos glass utan frukt som smaksättning generellt kring 6,3 
(se avsnitt ”glassens sammansättning” ovan) och detta är betydligt högre än vad som 
noterats hos icke-KRAV-märkt jordgubbsglass (5,0). Detta beror med största 
sannolikhet på den höga halten jordgubbar, vilket stöds ytterligare av det faktum att den 
KRAV-märkta jordgubbsglassen, med betydligt mindre mängd jordgubbar, har ett pH 
(5,8) som är betydligt mer likt det litteraturiska referensvärdet. 
 
För att erhålla en bra smak hos jordgubbsglass är det viktigt med rätt socker/syra-
förhållande, precis som i jordgubbar (Clarke 2004). Vid jämförelse av pH och 
sockermängd mellan den icke-KRAV-märkta och den KRAV-märkta jordgubbsglassen 
noterades det att förhållandet inte var detsamma. Den icke-KRAV-märkta glassen hade 
ett lägre pH och en mindre mängd socker, jämfört med den KRAV-märkta glassen. Vid 
titrering av dessa två glassar bekräftades det att halten titrerbar syra, uttryckt i 
citronsyra, är högre hos den icke-KRAV-märkta glassen i jämförelse med den KRAV-
märkta. Baserat på resultatet kan ett antagande göras att den KRAV-märkta 
jordgubbsglassen har ett större värde på socker/syra-förhållandet i jämförelse med den 
icke-KRAV-märkta, då den KRAV-märkta innehåller mer socker och mindre syra. 
Tyvärr kunde inte detta bekräftas experimentellt på grund av brist på utrustning. 
 
Baserat på spädningsberäkningar av citronsyrahalten hos ingredienserna i tabell 6 när de 
blandas ned i 2,86 L glass, borde citronsyrahalten i den KRAV-märkta och de 
egenproducerade glassproverna vara lägre än de som presenteras i tabell 5. I den 
KRAV-märkta borde det vara så lågt som 1,42 g(citronsyra)/L(glass) och detta tyder på att det 
inte bara är citronsyra i ingredienserna presenterade i tabell 6 som bidrar till TA i 
glassproverna. 
 
Vid jämförelse av citronsyrahalten i de olika proverna noterades ett successivt ökande 
TA i samband med ökad mängd tillsatt citronjuice, se tabell 5.  När syrahalten studerats 
hos sockerhalt 2 tycks 3,5 g(juice)/L(glass) (motsvarande 10 ml citronjuice nedblandat i 2,86 
L glass) resultera i en ökning i citronsyrahalten på 0,3 g(citronsyra)/L(glass). Detta samband 
bröts av sockerhalt 4 (205 g(socker)/L(glass)) med 3,5 g(juice)/L(glass) som hade 0,7 g(citronsyra)/L(glass) 
mer än den ursprungliga KRAV-märkta jordgubbsglassen och endast 0,2 
g(citronsyra)/L(glass) mindre än de prover innehållandes 7 g(juice)/L(glass).  Fler tester behöver 
genomföras för att bekräfta hurvida 3,5 g(juice)/L(glass) resulterar i en ökning på 0,3 
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g(citronsyra)/L(glass) och de avvikande värderna därmed beror på titreringsfel. Tester bör 
göras på redan studerade prover, men även på prover med större mängd tillsatt 
citronjuice.  
 

Citronjuice har en citronsyrahalt på 96,7 ± 3,2 g/L och om densiteten antas vara 1 
kg/m3 bör 10 ml citronjuice innehålla 0,97 ± 0,03 g citronsyra. När 10 ml citronjuice 
tillsätts till 2,86 L glass bör därför en ökning i citronsyrahalten på 0,34 g(citronsyra)/L(glass) 
erhållas, vilket är något mer än den ökning som noterats under försöken. Det avvikande 
värdet skulle kunna bero på titreringsfel eller att en mindre mängd citronsyra blir 
titrerbar i glassen då den binds upp av kalciumjoner i mejeriprodukterna. Detta ger 
upphov till kalciumcitrat som har en löslighet på 0,85 g/L vid 15 °C i rent vatten, men 
eftersom blandningar har andra egenskaper kan ett antagande göras att lösligheten i 
glass är ännu sämre i jämförelse med rent vatten (Pubchem, 2015 och Mejía & Bolanos, 
2013).  
 
Att titrera på system innehållandes flera olika syror är extremt komplext och det är inte 
säkert att den beräknade citronsyrahalten är den sanna halten. Att använda titrering för 
att fastställa citronsyrahalten i glass är inte optimalt, istället bör exempelvis ”high 
performance liquid chromatography” (HPLC) tillämpas, där halten av varje specifik 
komponent kan fastställas. Titrering skulle dock kunna tillämpas för att studera sorbet, 
samt för kvalitetssäkring av juicer som används för smaksättning, exempelvis 
citronjuice i citronsorbet eller apelsinjuice i apelsinsorbet. Titrering kan även användas 
för att kvalitetssäkra mjölk och grädde, i avseende på färskhet.  
 
Även om sötman har dämpats så är produkten ännu för söt baserat på konsumenttestet 
där 55 % tycker att prov A var för söt, och motsvarande siffra hos prov B var 42,5%. 
Dock anser minst 40% av deltagarna att respektive prov hade ”precis rätt sötma”. Det 
går inte att sänka halten tillsatt socker ytterligare, baserat på information från Lejonet 
och Björnens glassmästare, Anders Björn. En lägre sockerhalt skulle ge upphov till en 
för hög fryspunkt och därmed resultera i en isig produkt. 
 
Att tillsätta mer citronjuice, för att dämpa sötman är inte heller möjligt, då glassen 
börjar smaka citron snarare än jordgubbe och vid konsumenttestet noterade 15% att 
prov B redan hade en viss citronsmak. En slutsats kan dras att tillsättning av citronjuice 
inte är tillräcklig, även om den tycks fylla sin funktion, baserat på att andelen som ansåg 
att prov B hade rätt sötma och syrlighet var större än andelen som tyckte detsamma om 
prov A. Att eventuellt ersätta citronjuice med en annan naturlig syra, exempelvis 
äppelsyra, skulle kunna resultera i en ökad syrlighet, utan att påverka jordgubbssmaken. 
Ytterligare ett tillväga sätt skulle kunna vara att tillsätta koncentrerad jordgubbssaft med 
låg sockerhalt för att öka både syrahalten och jordgubbsintensiteten. 
  
När deltagarna bedömt proverna som helhet anser dock minst 50 % att båda glassarna 
var goda och andelen som ”inte tyckte om” produkterna var betydligt lägre i förhållande 
till de som ”tyckte varken eller” eller ”tyckte om dem”. För att få en bättre helhetsbild 
av produkterna skulle ett större konsumenttest behöva genomföras, samtidigt som det 
behöver kompletteras med ett analytisk test som involverar utbildade deltagare.  
 
Att öka jordgubbshalten i sylten är troligen också fördelaktigt då 42,5 % ansåg att prov 
A hade för svag jordgubbsintensitet, motsvarande siffra var 67,5 % för prov B. Trots att 
jordgubbshalten är densamma i båda produkerna, uppfattas en lägre jordgubbsintensitet 
hos prov B, vilket skulle kunna bero på att citronsmaken tar över. Av samtliga deltagare 
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var 75% i vuxen ålder (19-60 år) och andelen barn, samt gamla var för låg för att kunna 
dra någon åldersrelaterad slutsats.  
 
Sammanfattningsvis stämmer teorin, en minskad mängd tillsatt socker samt tillsättning 
av citronsyra resulterade i mindre söt produkt. Baserat på resultatet kan ett antagande 
göras att socker/syra-förhållandet har minskat, men är fortfarande mer likt den KRAV-
märkta än den icke-KRAV märkta och måste justeras ytterligare. Rekommendation till 
Lejonet och Björnen är att de behöver kontakta syltleverantören och pröva att justera i 
syltreceptet. Sockerhalten i sylten bör om möjligt minskas, men för att förhindra att den 
blir för vattning och resultera i en isig produkt behöver mängden pektin öka. 
Problematiken ligger i att företaget vill ha produkter bestående av helt naturliga råvaror. 
Dock är pektin ett av de mest naturliga förtjockningsmedel inom livsmedelsindustrin, då 
det härleds från apelsinskal och äpplekärnor. Tyvärr är detta inget som geme man 
känner till och därför kan kunskapen behöva spridas, för att gynna produkten. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Blankett för konsumenttest 
Produktundersökning: Utveckling av KRAV-märkta 
jordgubbsglassen från ”LEJONET & BJÖRNEN” 
 
Ålder: 
Är jordgubbe en smak du ofta väljer när du köper glass? 

-‐ Ja	  [	  	  ]	  
-‐ Nej	  [	  	  ]	  

Är ekologiskt viktigt för dig? 
(OBS! Föräldrar får inte ange sin åsikt för sina barn)  

-‐ ja	  [	  	  ]	  
-‐ nej	  [	  	  ]	  

 
Sötma 
Alldeles för lite sötma [   ] 
Något för lite sötma[   ] 
Rätt/lagom sötma [   ] 
Något för söt[   ] 
Alldeles för söt [   ] 
 
Syrlighet 
Alldeles för lite syrlighet[   ] 
Något för lite syrlighet [   ] 
Rätt/lagom syrlighet [   ] 
Något för syrlig [   ] 
Alldeles för syrlig [   ] 
 
Jordgubbssmak 
Alldeles för svag jordgubbssmak [   ]  
Något för svag jordgubbssmak [   ] 
Rätt/lagom jordgubbssmak [   ] 
Något för mycket jordgubbssmak [   ] 
Alldeles för mycket jordgubbssmak [   ] 
 
Åsikt om glassens smak som helhet  
Tycker mycket illa om [  ]  
Tycker inte om [  ] 
Tycker varken bra eller illa om [  ] 
Tycker om [  ] 
Tycker om mycket [  ]

Uppfattar du någon annan smak, 
utöver jordgubbe? Vilken? 
 
 

Övrig kommentar: 
 

Små barn får lov att måla en smile vid varje punkt för att 
visa sin åsikt.  
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Bilaga 2 
 
Figur 5: Exempelbild för titrering av a) citronjuice b) jordgubbspure och c) jordgubbsylt där pH är 
plottad mot mängd tillsatt NaOH (ml) 

 
Figur 6; Typexempel av titreringskurva av glass. Kurvan representerar förhållandet mellan pH i glassen 
och tillsatt NaOH(ml) 

 
 


