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fick svara på frågor om gillande och upplevd harmoni.
Resultat: Resultatet visar att majoriteten av respondenterna upplevde balans och harmoni i mat- och
dryckeskombinationerna och indikerar att inte bara en aspekt utan flera måste tas i beaktande vid
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Background: Combining food and drink is foremost about achieving balance and harmony. To reach
balance and harmony in food and beverage combinations taste, texture and flavour need to be
considered. Contrasts and similarities need to be considered as well.
Aim: The aim of the study is to explore if similar basic tastes and aromatic similarity has an impact on
balance and harmony in food and beverage pairing.
Method: Based on subjective estimation of Calientes drinks Blueberry/Lemongrass and Lime/Ginger
and with the help of aromatic similarity, four dishes were developed. The dishes in combination with the
drinks were tested in a consumer test where 38 respondents were asked to answer questions about
liking and perceived harmony.
Result: The result shows that the majority of respondents experienced balance and harmony in the
food and drink combinations and indicate that not only one aspect but several must be taken into
consideration when combining food and drink.
Conclusion: Similar basic tastes, aromatic similarity and the individual's subjective taste experience are
important for perceived balance and harmony in food and drink combinations.
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Ordförklaringar
Aromatisk likhet – När det finns samma typ av aromämnen i olika livsmedel, exempelvis
ingefära i dryck samt i rätt.
Aromämnen –Flyktiga ämnen som får receptorer i näshålan att reagera via doftsinnet.
Balans – Balans i en mat- och dryckeskombination innebär att varken maten eller drycken
dominerar smakupplevelserna i munnen.
Harmoni – En välsmakande mat- och dryckeskombination.
Receptor – Celler med uppgift att fånga upp och överföra signaler från omgivning eller
kroppens inre.
Smak – En sinnesförnimmelse i munnen genom påverkan av lösta molekyler från födoämnen.
Vanligen uppfattad som de fem grundsmakerna sötma, syra, sälta, beska och umami.
Synergi – När två eller fler faktorer samverkar och ger en starkare effekt (positiv eller negativ)
än faktorerna var för sig.
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Förord
Mat och dryck i kombination är ett stort intresse hos oss båda vilket ligger till grund för
detta arbete. Genom projektets gång har vi fått användning av både praktiska och
teoretiska erfarenheter från utbildningen. Först och främst vill vi rikta ett stort tack till
varandra som uppsatspartners, på egen hand hade ingen av oss rott det här projektet i
land. Vi vill också tacka vår handledare Viktoria Olsson som varit ett stöd genom
projektet från början till slut. Tack till Caliente under ledning av Thomas Adner för
samarbete och tillhandahållande av dryck, utan er hade vi inte haft något material att
arbeta med. Vi riktar även ett tack till Gastronomiprogrammet för att vi har fått använda
era lokaler och bidragit med råvaror. Vi vill också tacka samtliga deltagare vid
konsumenttesterna, tack för era åsikter!
Arbetsfördelningen har varit jämt fördelad där Sofia Ragnarsson har tagit ett större
ansvar vid utformning av konsumenttest samt bearbetning av data. Sofia Jismark har
haft större ansvar för receptutveckling och provlagning av rätter.

Sofia Jismark & Sofia Ragnarsson

6

Inledning
Det har gjorts många studier kring hur mat och dryck kan kombineras och de flesta av
studierna har fokuserat på mat i kombination med vin. Dessa studier har arbetat fram
generella riktlinjer kring hur mat kan kombineras med vin, men det saknas studier kring
hur mat kan kombineras med annan typ av dryck. Dryckesbranschen i Sverige har vuxit
under de senaste 20 åren, och de senaste fem åren uppvisar en ökande trend att välja
alkoholfria dryckesalternativ. Både Systembolagets försäljningsstatisk för 2018 och
Dryckesbranchrapporten från 2019 visar att försäljningen av alkoholfria
dryckesalternativ har ökat med 68% de senaste fem åren. Caliente är ett företag som
tillverkar alkoholfri dryck med syfte att efterlikna en alkoholhaltig dryck. Istället för
alkohol används ämnet kapsaicin som finns i chili för att skapa samma kick som
alkohol. Med ”kick” menar Caliente själva att drycken ger samma känsla som vid intag
av alkoholhaltig dryck, exempelvis en värmande känsla i kroppen (Caliente, 2019).

Att kombinera mat och dryck handlar i hög grad om att uppnå balans och harmoni
(Harrington, 2008). En balanserad mat- och dryckeskombination innebär att varken mat
eller dryck dominerar smak- och aromupplevelsen i munhålan. Att maten och drycken
fungerar väl tillsammans kan bidra till att kombinationen upplevs vara i harmoni. För att
hitta välsmakande kombinationer måste hänsyn tas till smak, arom, textur, kontrast samt
upplevelser från trigeminalnerven. Enligt Lahousse (2016) skapas välsmakande
kombinationer om ingredienserna i maten och drycken innehåller liknande aromer. Idag
finns det inga konkreta fakta om hur mat och dryck ska kombineras menar Jonson
(2014) utan det som finns är snarare en uppsättning riktlinjer. Enligt Jonsons (2014)
riktlinjer kan både kontraster och likheter mellan grundsmaker i mat och dryck påverka
balansen och harmonin i smakupplevelsen, dessutom kan även aromatisk likhet påverka
upplevelsen. I vår studie innebär aromatisk likhet att liknande aromämnen finns i både
mat och dryck. Välkomponerade mat- och dryckeskombinationer påverkar måltidens
helhetsupplevelse och synergin av smaker kan ge upphov till en förhöjd gastronomisk
upplevelse (Harrington, 2008). Idag är en måltid mer än bara intag av födoämnen och R.
Tellström (personlig kommunikation 23 maj 2017) säger att ”vi äter inte för att
överleva, vi äter för att leva”, vilket poängterar att måltidens helhetsupplevelse är viktig
för människor.
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Denna studie kommer därför att undersöka vilka aspekter som kan ha betydelse i matoch dryckeskombinationer.

Syfte
Syftet med studien är att undersöka om gemensamma grundsmaker och aromatisk likhet
i mat- och dryckeskombinationer har betydelse för upplevd balans och harmoni.

Utifrån syftet är följande frågeställning uppställd:
-

Hur inverkar faktorer som matintresse och kön på upplevelser av mat- och
dryckeskombinationer?

Bakgrund
Studier kring ämnet mat och dryck i kombination är sedan tidigare välstuderat och den
litteratur som ligger till grund för detta examensarbete slår fast att gemensamma
grundsmaker och aromatisk likhet i mat- och dryckeskombinationer kan bidra till balans
och harmoni. I vår studie innebär balans och harmoni att det finns gemensamma
grundsmaker och aromatisk likhet i maten och drycken samt att varken mat eller dryck
tar överhand i kombinationen. Dessa egenskaper är enligt Paulsen, Rognså och Hersleth
(2015) viktiga för en lyckad smakkombination och i studien ”Consumer perseption of
food – beverage pairings; The influence of unity in variety and balans” testades Paulsen,
Rognså och Hersleths teori. Konsumenter fick genomföra gillandetester för olika matoch dryckeskombinationer i form av öl och soppa. Testet bedömde smakkomplexitet,
balans och harmoni med hjälp av Just About Right-skalor (JAR-skalor) och nio-gradiga
hedoniska skalor. Resultatet visade att kombinationer med gemensamma grundsmaker
hade ett högre gillande hos konsumenter än kombinationer med stora smakkontraster.
Vikten av balans och harmoni har även studerats av Bastian, Payne, Perrenoud,
Joscelyne, & Johnson (2009) i studien ”Comparisons between Australian consumer’
and industry experts’ perceptions of ideal wine and cheese combinations”. Ett test
genomfördes där konsumenter fick bedöma åtta ost- och vinkombinationer framtagna av
professionella mat- och dryckeskunniga. Syftet med Bastian et al. (2009) studie var att
pröva om kombinationer framtagna av professionella mat- och dryckeskunniga också
upplevdes som balanserade av konsumenter. Bedömningen genomfördes med hjälp av
8

en JAR-skala och resultatet visade att konsumenterna upplevde balans i de framtagna
kombinationerna. Professionella mat- och dryckeskunniga har ofta ett stort intresse
kring mat och dryck och i studien ”The construct of food involvment in behavioral
research; Scale development and validation” av Bell och Marshall (2002) testades om
personer med ett högt matintresse lättare kunde identifiera skillnader i mat och dryck än
personer med ett lägre matintresse. Resultatet bekräftade Bell och Marshalls (2002)
teori och personer med högt matintresse hade större benägenhet att skapa balanserade
och harmoniska mat- och dryckeskombinationer.
Harrington (2008) beskriver i boken ”Food and wine pairing – A sensory experience”
vikten av välsmakande kombinationer och hur dessa kan uppnås med hjälp av
gemensamma grundsmaker i mat och dryck. Vidare beskrivs att grundsmaker har stor
inverkan på varandra och med hjälp av förståelse kring grundsmakerna är det lättare att
skapa balanserade och harmoniska kombinationer. Även Jonson (2014) beskriver i
boken ”Mat och dryck i kombination” vikten av förståelse kring grundsmakernas
inverkan på varandra för att uppnå balanserade och harmoniska mat- och
dryckeskombinationer. Förutom gemensamma grundsmaker nämner Eschevins,
Giboreau, Allard och Dacremont (2018) i studien ”The role of aromatic similarity in
food and beverage pairing” att aromatisk likhet också har påverkan på mat- och
dryckeskombinationer. I Eschevins, Giboreau, Allard och Dacremonts (2018) studie
användes citronläsk och smaksatt ost samt smaksatt öl i kombination med smaksatt
potatismos för att undersöka hur mycket konsumenter gillade de olika kombinationerna.
Balans, harmoni, igenkänning och komplexitet i kombinationerna undersöktes också.
Resultatet visade att konsumenterna tyckte bättre om kombinationerna med liknande
smaker i maten och drycken och att dessa kombinationer upplevdes som mer
balanserade och harmoniska.

Yoshinaka, Ikebe, Uota, Ogawa, Okada, Inomata, Takeshita, Mihara, Gondo, Masui,
Kamide, Arai, Takahashi, Maeda och Yoshinobu (2015) genomförde studien ”Age and
sex differences in the taste sensitivity of young adult, young‐old and old‐old Japanese”
som undersökte om kön eller ålder kunde ha någon påverkan på smakkänslighet där
resultaten visade att kvinnor tenderade att vara mer smakkänsliga. I studien
”Supertasting, earaches and head injury: Genetics and pathology alter our taste worlds”
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genomförd av Bartoshuk, Duffy, Reed, & Williams (1996) visade resultatet av en
undersökning som genomfördes på 263 personer att kvinnor i genomsnitt hade fler
smaklökar än män och var känsligare för hetta. En senare studie ”Comparing sensory
experiences across inviduals: Recent psychophysical advances illuminate genetic
variation in taste perception” av Bartoshuk (2000) säger även att kvinnor har en tendens
att vara känsligare än män för beska och söt smak.

Översiktligt visade ovan presenterade studier att kunskap kring grundsmakernas
inverkan på varandra samt aromatisk likhet ökar förutsättningarna för att skapa
balanserade och harmoniska kombinationer.

Grundsmaker
Smak kan definieras som grundläggande element som svarar på smakreceptorer på
tungan. De fem grundsmakerna är sötma, syra, sälta, beska och umami. Människor
känner grundsmak genom att smakmolekyler från livsmedel blandas med saliv och
tränger in i tungans smaklökar. Smakmolekylerna binder där till en smakreceptor som
skickar nervsignaler till hjärnan som sedan bearbetar och omvandlar signalerna till
smakinformation (Chandrashekar, Hoon, Ryba, & Zuker, 2006). Intensiteten av
grundsmaker går att mäta i sensoriska bedömningar och de flesta människor är överens
om hur sött, surt, salt, beskt och umami uppfattas i munnen (Jamais, 2001).

Hur mat- och dryckeskombinationer upplevs grundar sig till stor del i de gemensamma
grundsmaker som finns i kombinationerna enligt Harrington (2008). För att kunna
komponera väl sammansatta mat- och dryckeskombinationer bör de fem grundsmakerna
studeras. När mat och dryck kombineras är det viktigt att förstå vad som gör att maten
och drycken kompletterar varandra och skapar harmoni.

Sötma registreras via en receptor bestående av två proteiner som förmedlar söt smak
från tungan och munhålan till hjärnan (Chandrashekar, Hoon, Ryba, & Zuker, 2006).
Sötman spelar en betydande roll i både mat och dryck, och framförallt i kombination
med varandra menar Jamais (2001). Den upplevda sötman i maten bör vara mindre än
eller likvärdig med den upplevda sötman i vinet eller i annan dryck (Wine & Spirit
Education Trust [WSET], 2005). För hög sötma i maten kan göra att drycken upplevs
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sur och smaklös (Systembolaget, 2019). Syra uppfattas på tungan och i munhålan
genom att vätejoner öppnar jonkanaler som släpper in andra positiva joner
(Chandrashekar, Hoon, Ryba, & Zuker, 2006). Enligt Jonson (2014) är syra en viktig
komponent i både mat och dryck genom dess funktion att skapa fräschör och friskhet.
Samtidigt har syra förmåga att skapa spänning i kinderna och ökar både salivproduktion
och aptit (McGee, 2004). Sälta besitter en viktig egenskap genom förmågan att höja en
råvaras egen smak (Jonson, 2014). Via jonkanaler strömmar natriumjoner in i
smakcellerna på tungan och i munhålan och registrerar salt smak (Chandrashekar,
Hoon, Ryba, & Zuker, 2006). Sälta i mat kan göra att drycken upplevs sötare och mer
frisk (WSET , 2005). Beska är den grundsmak som människor i regel har störst
aversion mot men vi kan lära oss acceptera beska genom habituering, alltså långsamt
vänja sig vid smaken (Jamais, 2001). Via proteinreceptorer binds molekyler från lösta
födoämnen och förmedlar upplevelsen av besk smak till hjärnan (Chandrashekar, Hoon,
Ryba, & Zuker, 2006). Enligt Systembolaget (2019) kan beska i dryck göra att maten
upplevs sötare, mindre salt och mer frisk. Umami är den senaste grundsmaken som
definierats och är den svåraste att identifiera i mat (Jamais, 2001). Umami finns
naturligt i flera proteinrika livsmedel såsom ost och krabba men även i många sorters
svamp, tomater och broccoli. Enligt Harrington (2008) kan umami göra att rätten känns
mer fyllig.

Textur och arom
Alla de smaker en människa kan uppfatta uppkommer genom en kombination av
grundsmaker i munnen, stimulering av trigeminalnerven, textur via känselsinnet samt
aromer via doftsinnet. Receptorer i trigeminalnerven retas av kemiska ämnen från
ansiktets hud, ögat, näsan och munnens slemhinnor samt tänder och tunga.
Trigeminalnerven reagerar på olika temperaturer, exempelvis upplevelsen av hetta i
chili och ingefära och gör att vi känner smärta (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, &
Öström, 2014).

Textur är sensoriska och funktionella uttryck av struktur-, mekaniska och ytegenskaper
hos mat som upplevs genom syn- hörsel- och känselsinnet. Textur skapar munkänsla
och kommer från livsmedlets molekylära struktur. Textur är ofta lätt att identifiera och
till vardags pratar människor om textur som konsistens på mat. Med hjälp av textur kan
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både kontraster och likheter skapas mellan komponenter i mat- och
dryckeskombinationer (Surmacka Szczesniak, 2002). Exempel på texturer kan vara
krispig, krämig och sträv. Textur kan också skapas i form av temperaturskillnader som
ger olika känselförnimmelser i munnen. Det är texturen som binder ihop mat- och
dryckeskombinationen och när mat och dryck kombineras är det oftast bäst att använda
sig av liknande texturer då en fyllig dryck lätt tar över maten och tvärtom (Harrington,
2008). Surmacka Szczesniak (2002) poängterar dock att kontraster mellan texturer kan
bidra till balans och harmoni vilket motsäger Harringtons teori.

Arom kan lätt blandas ihop med smak, men smak handlar om grundsmaker medan arom
handlar om dofter som kan uppfattas genom näsan. Arom upplevs när
aromkomponenter frigörs från mat och dryck och via svalget går upp till luktcellerna i
näsans övre del. När luktmolekyler går via svalget till näsan kallas det för retronasal
påverkan (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, & Öström, 2014). En viktig faktor som arom
bidrar till är hur lång eftersmak råvaran lämnar i munnen samt dess intensitet
(Harrington, 2008). Enligt Harrington (2008) är de smak, textur och arom som är de tre
grundläggande delarna som påverkar balans och harmoni i en mat- och
dryckeskombination.

Riktlinjer vid kombination av mat och dryck
De framtagna riktlinjer som finns säger att mat- och dryckeskombinationer bör
ha gemensamma grundsmaker, aromatisk likhet samt kontraster eller likheter i textur.
Gemensamma grundsmaker innebär att det finns exempelvis sötma i både mat och
dryck. Aromatisk likhet innebär att det finns liknande aromämnen i mat och dryck,
exempelvis ingefära i både dryck och maträtt (Eschevins, Giboreau, Allard, &
Dacremont, 2018; Paulsen, Rognså och Hersleth, 2015; Harrington, 2008; Surmacka
Szczesniak, 2002). Utöver dessa riktlinjer beskriver Systembolaget (2019) hur de olika
grundsmakerna påverkar varandra i kombinationer (se bilaga 1). Förutom ovan nämnda
riktlinjer finns hemsidan www.foodpairing.com som hjälper konsumenter att upptäcka
nya smakkombinationer. Hemsidan grundar sina teorier på aromatisk likhet (Lahousse,
2016).
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Alkoholfritt
Systembolagets försäljningsstatistik år 2007 visar att det såldes 307 000 liter alkoholfri
dryck under året. De senaste fem åren visar på en kraftigt ökande trend och år 2017
såldes det 3 362 000 liter alkoholfri dryck på Systembolaget vilket är en ökning på mer
än 1000% (Systembolaget, 2017). Kungliga bibliotekets söktjänst bland svenska
dagstidningar (2018) visar också en starkt ökande trend i hur ofta ordet alkoholfritt
nämns i svenska tidningsartiklar. Figur 1 visar att det skett en kraftig ökning för hur ofta
ordet alkoholfritt nämns från år 2013 och framåt vilket bekräftar Systembolagets
försäljningsstatistik.

Figur 1. Statistik kring ordet alkoholfritt. Kungliga bibliotekets statistik på hur mycket
ordet alkoholfritt använts i svenska dagstidningar mellan år 2007–2017

Alkoholfria drycker med syfte att efterlikna alkoholhaltiga drycker använder ofta
kraftiga smaker för att väga upp avsaknaden av alkohol. Detta eftersom alkohol är en
smakbärare och alkoholfria drycker saknar en del aromer som finns i alkoholhaltiga
drycker (Systembolaget, 2019). Caliente använder kapsaicin i alla sina drycker för att ge
konsumenten samma kick som vid intag av alkohol.

Kapsaicin
Kapsaicin är ett ämne som bland annat finns i chili och ger en upplevelse av hetta. I
chili finns kapsaicinet i mitten av frukten under ytterhuden på den så kallade placentan,
vävnaden som bär fruktens kärnor (McGee, 2004). Ytterhuden på placentan kan spricka
och då sprida kapsaicinet till kärnorna och insidan av frukten. Mängden kapsaicin i
chilin beror delvis på dess genetiska uppbyggnad, alltså vilken sorts chili det är, men
13

också på hur växtförhållandena sett ut. En chili som fått växa i varmt och torrt klimat
producerar mer kapsaicin och även mognadsgraden påverkar mängden kapsaicin. När
frukten börjar övergå från grön och omogen till röd och mogen finns som mest
kapsaicin i frukten. Kapsaicin påverkar kroppen genom dess temperaturreglerande
system och intag av kapsaicin ökar kroppstemperaturen (Ohnuki, Niwa, Maeda, Inoue,
Yazawa och Fushiki, 2001). Kapsaicin binder till TRPV1-receptorn (transient receptor
potential vanilloid) som skickar felaktiga nervsignaler till hjärnan om att temperaturen
är minst 43 °C vid vilken TRPV1-receptorn aktiveras. Detta ger en upplevd känsla av
värme i kroppen. Samma receptor ger också smärtupplevelser i kroppen och därför ger
intag av kapsaicin en upplevelse av hetta och smärta i munnen (McGee, 2004). Hetta
från kapsaicin i mat kan göra att dryck upplevs mindre söt, mindre frisk, beskare och
strävare (Systembolaget, 2019).

Material och metod
Litteratursökning
Litteratur söktes via databaserna Summon, Google Scholar och Leisure Tourism. Annan
relevant söksida var Systembolaget. Ämnesord vid sökning var: Food and beverage
pairing, balance and harmony, aromatic similarity, taste and flavour, basic tastes,
texture, aroma och flavour intensity.

Dryckerna i studien
Caliente Blåbär/Citrongräs och Caliente Ingefära/Lime
De drycker som använts i studien är Blåbär/Citrongräs och Lime/Ingefära. Drycken
Blåbär/Citrongräs är enligt Caliente (2019) söt med smak av blåbär och kryddigt
citrongräs. Den mest framträdande smaken är blåbär med en underliggande smak av
citrongräs (Caliente, 2019). Den andra drycken är Lime/Ingefära som enligt Caliente
(2019) är syrlig med smak av lime och ingefära. Båda dryckerna profilerades med hjälp
av subjektiva bedömningar av grundsmaker och hetta där författarna själva bedömde
intensiteten av de fem grundsmakerna samt hetta på en skala mellan 1–10. Smakprofilen
sammanställdes i ett spindeldiagram i Excel (Microsoft Office 2016).
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Receptutveckling
Fyra maträtter receptutvecklades främst med hjälp av subjektiva bedömningar enligt
ovan av dryckerna och riktlinjerna kring gemensamma grundsmaker och aromatisk
likhet. (Paulsen, Rognså, & Hersleth, 2015; Eschevins et al., 2018; Harrington, 2008).
Utöver riktlinjerna och de subjektiva bedömningarna av grundsmaker och hetta
beaktades också kontraster och textur samt användes Systembolagets riktlinjer för mat
och dryck i kombination (se bilaga 1) (Surmacka Szczesniak, 2002). Dessutom har
hemsidan www.foodpairing.com och boken ”The Flavour Thesaurus” av Niki Segnit
använts. Författarna provsmakade systematiskt ingredienser med gemensamma
grundsmaker som profilerats i subjektiva bedömningar av grundsmaker och hetta av
dryckerna. Livsmedel innehållande aromatiskt lika ingredienser som återfanns i
dryckerna provsmakades också av författarna. Recepten fastslogs när författarna
upplevde att mat- och dryckeskombinationerna var i balans och harmoni. När ingen
balanserad eller harmonisk kombination uppnåddes med hjälp av gemensamma
grundsmaker eller aromatisk likhet togs inspiration från www.foodparing.com samt
”The Flavour Thesaurus”. När recepten var färdigutvecklade genomförde författarna
subjektiva bedömningar av grundsmaker samt bedömde hettan i rätterna. Resultaten
sammanställdes i spindeldiagram i Excel och jämfördes med spindeldiagrammen från
bedömningen av grundsmaker och hetta i dryckerna.

Rätterna som togs fram till drycken Blåbär/Citrongräs var:
•

Rätt 1 - Grönkål och rotsellerisoppa toppad med stekt champinjon och
grönkålschips (se bilaga 2).

•

Rätt 2 - Taco med champinjon, marinerad rättika, avokado, mango,
yoghurtdressing och rostad lök (se bilaga 3).

Rätterna som togs fram till drycken Lime/Ingefära var:
•

Rätt 3 - Ramen med kyckling, pak choi, champinjon, salladslök och marinerat
ägg, (se bilaga 4).

•

Rätt 4 - Rostad blomkål med sesammajonnäs, grapefrukt, rostad mandel och
koriander (se bilaga 5).
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Urval
Val av respondenter till testerna genomfördes med hjälp av ett bekvämlighetsurval.
Urvalet gick till genom att skicka ut en inbjudan till samtliga lärare och studenter vid
Högskolan Kristianstad på högskolans Facebooksida samt på läroplattformen Canvas.
Inbjudan ses i bilaga 6. Inbjudan skickades också till anställda på Ica Maxi Kristianstad
samt Friskis & Svettis Kristianstad. Personer som inte tål eller av andra skäl inte äter
livsmedel som användes i maträtterna exkluderades efter samråd med författarna då alla
inbjudna vid anmälan fick uppge eventuella allergier och matpreferenser.

Konsumenttest
Konsumenttesterna genomfördes för att ta reda på om respondenter tyckte att mat- och
dryckeskombinationerna var i harmoni med Calientes drycker. Innan testet genomfördes
mot konsument genomfördes en pilotstudie. Två studenter på Högskolan Kristianstad
fick agera testpiloter där de fick sitta i varsitt bås i det sensoriska laboratoriet och
genomföra testet. Varken mat eller dryck användes under pilotstudien, dock användes
brickor med rätt material såsom kodade koppar, plastglas och sked och med i
serveringsordning som vid konsumenttesterna.

Konsumenttester genomfördes under två dagar vid olika tidpunkter under dagen. Två
brickor med ett plastglas med dryck samt två rätter per bricka presenterades till
respondenterna (se bilaga 7 och 8).
Bricka ett – Drycken Blåbär/Citrongräs tillsammans med rätt 1 och rätt 2
•

Rätt 1: 20 g av rotselleri- och grönkålssoppa, 0,5 g grönkålschips och 0,5 g stekt
champinjon.

•

Rätt 2: 3 g romansallat, 1,5 g färsk mango, 1,5 g avokado, 2 g marinerad rättika,
1 g stekt champinjon, 0,7 g rostad lök, 0,02 g färsk koriander, 0,01 g färsk chili
och 0,5 g yoghurtsås.

Bricka två – Drycken Lime/Ingefära tillsammans med rätt 3 och rätt 4.
•

Rätt 3: 3 g kyckling, 1 g stekt champinjon, 0,4 g pak choi, 0,5 g salladslök, 3 g
marinerat ägg, 20 g ramennudlar och 35 g buljong.

•

Rätt 4: 2 g blomkål, 0,6 g grapefrukt, 0,2 g rostad mandel, 0,02 g färsk koriander
och 0,3 g sesammajonnäs.
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Råvarukvantiteterna i varje rätt mättes upp med hjälp av Satorius CPA223S digitalvåg.
45 ml dryck serverades på varje bricka.

Respondenterna genomförde testet i Högskolan Kristianstads sensoriska laboratorium
som är utformat enligt ISO 8589-2010. Varje respondent genomförde testet sittande i ett
enskilt bås där brickorna presenterades genom en lucka, frågeformuläret besvarades på
en datorskärm i mjukvaran EyeQuestion (version 4.11.20, Nederländerna).
Respondenterna fick först en muntlig instruktion om hur testet skulle genomföras
därefter även instruktioner på datorskärmen under testets gång. Efter den muntliga
instruktionen fick respondenten in första brickan och blev ombedd att följa
instruktionerna på datorskärmen. Två inledande frågor gällande kön och matintresse
besvarades först. Respondenten smakade sedan på proverna och frågor angående
gillande, harmoni i mat- och dryckeskombinationerna samt en fråga om preferens vid
kombinationerna besvarades (se figur 2). Frågan om hur väl respondenten tyckte om
kombinationen bedömdes med hjälp av en nio-gradig hedonisk skala som sträckte sig
från ”tycker extremt illa om” till ”tycker extremt bra om” (Albinsson, Wendin, &
Åström, 2013). En JAR-skala bedömde om respondenten upplevde att maten tog
överhand, om drycken tog överhand eller om mat- och dryckeskombinationen var i
harmoni (Lawless & Heymann, 2010). Frågeformuläret är utformat speciellt för detta
test och finns specificerat i bilaga 9. Efter att alla frågor kring kombinationerna samt
preferens på bricka ett besvarats skickades denna ut och bricka två presenterades.
Samma frågor ställdes igen kring mat- och dryckeskombinationerna och därefter frågan
om preferens. Bricka två skickades ut och testet avslutades. Maträtternas ordning på
bricka ett och två randomiserades för att minska risken att respondenternas svar
påverkades av smakerna i munhålan av de olika rätterna.
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Figur 2. Utformning av konsumenttest i EyeQuestion

Databearbetning och analys
Resultaten från frågan om respondenternas matintresse delades in i tre grupper, lågt,
medel och högt matintresse och p-värdet räknades ut med hjälp av chi-två test i Excel.
Jämförelsen mellan kvinnor och mäns matintresse räknades ut med hjälp av ett tvåsidigt
t-test i Excel. Resterande resultat analyserades genom chi-två test i Excel.
Signifikansnivån sattes till 5% (0,05) där värden över 5% inte ansågs visa någon
statistisk signifikant skillnad (Albinsson, Wendin, & Åström, 2013).

Etiska överväganden
De fyra främsta kraven som behandlats i denna studie är informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011;
Vetenskapsrådet, u.å). Konsumenterna som medverkade blev informerade om studiens
syfte och metod. Skriftligt samtycke gavs genom att respondenten anmälde sitt intresse
att delta i studien via mejl. Vid intresseanmälan ombads också respondenten att
informera om eventuella allergier och matpreferenser. Vid rekrytering av respondenter
informerades det om att deltagandet var helt frivilligt, inte krävde några tidigare
kunskaper samt att testet kunde avbrytas när som helst. Deltagandet var anonymt och
data från resultaten låg till grund för forskningens publicerade resultat. Rådata
behandlades enbart av författarna och all rådata raderades efter avslutad studie.
Respondenterna informerades om att informationen endast användes för avsikt att
analysera resultaten och presentera undersökningen. Denna information framfördes
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muntligt till respondenterna före påbörjat test samt genom kort information på skärmen
innan testet startade.

Resultat
Nedan presenteras resultat från receptutvecklingen samt resultat från konsumenttesterna
som genomfördes.

Receptutveckling
Dryckernas grundsmaker och aromämnen ligger till grund för valet av råvaror till
recepten. Utifrån subjektiva bedömningar av grundsmaker och hetta av dryckerna har
råvaror enligt riktlinjer analyserats av författarna för att hitta balanserade och
harmoniska kombinationer.

Rätt 1 är utvecklad utifrån riktlinjerna kring gemensamma grundsmaker. De
gemensamma grundsmakerna i drycken och rätten är sötma och beska. Grönkålschipsen
tillför textur och champinjonen tillför umami som ger rätten fyllighet.

Figur 4. Rätt 1 – Grönkål och rotsellerisoppa med grönkålschips och champinjon.
Fotograf: Sofia Ragnarsson

Rätt 2 är utvecklad utifrån riktlinjerna kring gemensamma grundsmaker och aromatisk
likhet. Den gemensamma grundsmaken i drycken och rätten är sötma och aromatisk
likhet finns i citrongräs i både drycken och rätten. Umami från champinjon ger fyllighet
och avokado, rättika samt rostad lök ger textur. Hetta i drycken återfinns i rätten.
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Figur 5. Rätt 2 - Taco med svamp, marinerad rättika, avokado, mango, yoghurtdressing
och rostad lök. Fotograf: Sofia Ragnarsson

Rätt 3 är utvecklad utifrån riktlinjerna kring aromatisk likhet där ingefära finns i
drycken och rätten. Umami från champinjon och kyckling ger rätten fyllighet. Ägg,
nudlar, salladslök och pak choi ger textur. Hetta i drycken återfinns i rätten.

Figur 6. Rätt 3 - Ramen med kyckling, pak choi, champinjon, salladslök och marinerat
ägg. Fotograf: Sofia Jismark
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Rätt 4 är utvecklad med inspiration från hemsidan www.foodpairing.com, boken ”The
Flavour Thesaurus” samt genom kontraster i smak och textur.

Figur 7. Rätt 4 - Rostad blomkål med sesammajonnäs, grapefrukt, rostad mandel och
koriander. Fotograf: Sofia Jismark

Konsumenttest
Sju konsumenttester genomfördes där sammanlagt 38 respondenter deltog. Av
deltagarna var 69% kvinnor och 31% var män. Medelvärdet på matintresset hos
respondenterna var 78 (SD ± 20) på en skala mellan 0–100. Resultatet av matintresset
klassificerades in i grupperna lågt (0-33), medel (34-66) och högt (67-100) där de flesta
tillhörde gruppen högt matintresse (figur 8). Det fanns ingen statistisk signifikant
skillnad mellan matintresset hos kvinnor och män (p=0,232).
35
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25
20
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3
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Lågt

Medel

Högt

Figur 8. Fördelning av matintresse hos respondenterna i grupperna lågt, medel, högt
matintresse

Resultaten från konsumenttestet visas sammanställt i tabell 6. Resultaten visar att flest
respondenter upplevde rätt 1 och rätt 3 som mest harmoniska i kombination med
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respektive dryck. Resultaten visar att nästan inga respondenter upplevde att drycken
eller maten tog helt överhand och majoriteten av respondenterna upplevde att alla matoch dryckeskombinationer var i harmoni. Ett medelvärde nära 0 visade på att vare sig
maten eller drycken dominerade varandra och tolkades som harmonisk. Medelvärdet var
0,08 (SD ± 0,9). Det finns inte någon statistisk signifikant skillnad mellan
respondenternas matintresse och hur väl de upplevde harmoni i rätterna (p=0,582).

Tabell 6. Sammanställning av antal respondenters upplevda harmoni för respektive rätt
Rätt 1 Soppa

Rätt 2 Taco

Rätt 3 Ramen

Rätt 4 Blomkål

Drycken tar helt
överhand (2)

3

1

1

1

Drycken tar något
överhand (1)

9

10

12

12

Harmoni (0)

20

13

19

14

Maten tar något
överhand (-1)

6

12

4

9

Maten tar helt
överhand (-2)

0

2

2

2

Antal

38

38

38

38

Tabell 7 visar hur väl respondenterna tyckte om respektive mat- och
dryckeskombination. Resultaten visar att 74% av respondenterna tyckte något bra eller
mer om kombinationerna, 18% tyckte något illa om eller sämre om kombinationerna
och resterande 8% tyckte varken bra eller illa om kombinationerna. Resultaten från
frågan om hur väl respondenten tyckte om respektive mat- och dryckeskombination
visar att rätt 1 och rätt 3 hade högst gillande.
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Tabell 7. Antalet respondenter sammanställt i hur väl de tyckte om respektive
kombination
Rätt 1 - Rätt 2 - Rätt 3 - Rätt 4 Soppa Taco
Ramen Blomkål
Tycker extremt bra om

2

2

3

5

Tycker mycket bra om

12

9

11

6

Tycker bra om

12

10

9

10

Tycker något bra om

5

4

8

5

Tycker varken bra eller illa om 3

1

3

4

Tycker något illa om

3

9

3

8

Tycker illa om

1

3

1

0

Tycker mycket illa om

0

0

0

0

Tycker extremt illa om

0

0

0

0

Antal

38

38

38

38

Resultaten av de subjektiva bedömningarna av grundsmaker och hetta genomförda av
författarna för rätt 1 och drycken Blåbär/Citrongräs presenteras i figur 9 och 10.
Resultaten jämförs med respondenternas upplevda harmoni av kombinationen av rätt 1
och drycken Blåbär/Citrongräs i tabell 8. Resultaten visar att drycken och rätten har
gemensamma grundsmaker i sötma och umami och att 53% av respondenterna upplevde
att kombinationen var i harmoni.
Sötma

Sötma

Hetta

Syra

Umami

Beska

Hetta

Syra

Umami

Sälta

Beska

Sälta

Figur 9. Grundsmaksprofil samt

Figur 10. Grundsmakprofil samt hetta för rätt

hetta för drycken Blåbär/Citrongräs

1 – Soppa
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Tabell 8. Upplevd harmoni hos respondent mellan dryck Blåbär/Citrongräs och rätt 1 –
Soppa
3

Drycken tar helt överhand

Drycken tar något överhand 9
Harmoni

20

Maten tar något överhand

6

Maten tar helt överhand

0

Antal

38

Resultaten av de subjektiva bedömningarna av grundsmaker och hetta genomförda av
författarna för rätt 2 och drycken Blåbär/Citrongräs finns i figur 11 och 12. Resultaten
jämförs med respondenternas upplevda harmoni av kombinationen av rätt 2 och drycken
Blåbär/Citrongräs i tabell 9. Även i detta fallet har drycken och rätten gemensamma
grundsmaker i sötma och umami samt liknande intensitet av hetta. Tabell 9 visar att
34% av respondenterna upplevde att kombinationen var i harmoni.

Sötma

Hetta

Sötma

Syra

Umami

Beska

Hetta

Umami

hetta för drycken Blåbär/Citrongräs

Beska

Sälta

Sälta

Figur 11. Grundsmaksprofil samt

Syra

Figur 12. Grundsmakprofil samt hetta för rätt
2 – Taco
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Tabell 9. Upplevd harmoni hos respondent mellan dryck Blåbär/Citrongräs och rätt 2 Taco
Drycken tar helt överhand

1

Drycken tar något överhand 10
Harmoni

13

Maten tar något överhand

12

Maten tar helt överhand

2

Antal

38

Resultatet från frågan angående preferens av rätt till drycken Blåbär/Citrongräs visar att
63% av respondenterna föredrog rätt 1. Det finns inte någon statistisk signifikant
skillnad mellan könens preferens av rätt till drycken Blåbär/Citrongräs (p=0,601).

Resultaten av de subjektiva bedömningarna av grundsmaker och hetta genomförda av
författarna för rätt 3 och drycken Lime/Ingefära finns i figur 13 och 14. Resultaten
jämförs med respondenternas upplevda harmoni av kombinationen av rätt 3 och drycken
Lime/Ingefära i tabell 10. Resultaten visar att drycken och rätten har gemensamma
grundsmaker i syra och umami samt liknande intensitet av hetta. Tabell 10 visar att 50%
av respondenterna upplevde att kombinationen var i harmoni.
Sötma

Sötma

Hetta

Syra

Umami

Beska

Hetta

Umami

Sälta

Figur 13. Grundsmaksprofil samt
hetta för drycken Lime/Ingefära

Syra

Beska

Sälta

Figur 14. Grundsmakprofil samt hetta för rätt
3 – Ramen

25

Tabell 10. Upplevd harmoni hos respondent mellan dryck Lime/Ingefära och rätt 3 Ramen
Drycken tar helt överhand

1

Drycken tar något överhand 12
Harmoni

19

Maten tar något överhand

4

Maten tar helt överhand

2

Antal

38

Resultaten av de subjektiva bedömningarna av grundsmaker och hetta genomförda av
författarna för rätt 4 och drycken Lime/Ingefära finns i figur 15 och 16. Resultaten
jämförs med respondenternas upplevda harmoni av kombinationen av rätt 4 och drycken
Lime/Ingefära i tabell 11. Resultaten visar att drycken och rätten har något
gemensamma grundsmaker i syra och beska. Tabell 11 visar att 37% av respondenterna
upplevde att kombinationen var i harmoni.
Sötma

Sötma

Hetta

Syra

Umami

Beska

Hetta

Umami

Sälta

Figur 15. Grundsmaksprofil samt
hetta för drycken Lime/Ingefära

Syra

Beska

Sälta

Figur 16. Grundsmakprofil samt hetta för rätt
4 – Blomkål
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Tabell 11. Upplevd harmoni hos respondent mellan dryck Lime/Ingefära och rätt 4 Blomkål
Drycken tar helt överhand

1

Drycken tar något överhand 12
Harmoni

14

Maten tar något överhand

9

Maten tar helt överhand

2

Antal

38

Resultatet från frågan angående preferens av rätt till drycken Lime/Ingefära visar att
58% av respondenterna föredrog rätt 3. Det finns en statistisk signifikant skillnad
mellan könens preferens av rätt till drycken Lime/Ingefära. Flest kvinnor föredrog rätten
med blomkål medan flest män föredrog rätten med ramen (p=0,016).

Diskussion
Nedan kommer val av metoder diskuteras och vidare följer diskussion om resultat av
receptutvecklingen och konsumenttester.

Metoddiskussion
Receptutveckling
Subjektiva bedömningar av grundsmaker och hetta genomfördes för att få en smakprofil
av dryckerna och maträtterna och hur de fem grundsmakerna samt hetta överensstämde.
Hettan bedömdes eftersom kapsaicin från drycken är en framträdande känsla i
munhålan. Intensiteten av grundsmakerna sammanställdes i spindeldiagram för att se
hur tydligt framträdande varje grundsmak var och dessutom bedömdes intensiteten av
hetta i respektive rätt och dryck. Författarna som genomförde bedömningarna av
grundsmaker och hetta har stor kunskap inom mat- och dryckesområdet. Författarnas
subjektiva bedömningar låg till grund för rätterna som togs fram tillsammans med de
riktlinjer som finns kring hur mat och dryck kan kombineras. Som Bastian et al. (2009)
nämner så kan kombinationer framtagna av professionella mat- och dryckeskunniga
upplevas som balanserade och harmoniska av konsumenter och resultaten från
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författarnas genomförda studie styrker Bastians et al. (2009) teorier. Bedömningarna av
grundsmaker och hetta genomfördes endast av två personer och för ökad trovärdighet
skulle bedömningarna kunnat genomföras av fler mat- och dryckeskunniga. Utöver de
subjektiva bedömningarna av grundsmaker och hetta har receptutvecklingen arbetat
utifrån följande utgångspunkter:
1) Riktlinjer från tidigare studier om gemensamma grundsmaker, aromatisk likhet och
textur (Paulsen, Rognså, & Hersleth, 2015; Eschevins et al., 2018; Harrington, 2008;
Surmacka Szczesniak, 2002).
2) Systembolagets riktlinjer för hur de olika grundsmakerna påverkar varandra i matoch dryckeskombinationer (se bilaga 1).
Konsumenttest
Konsumenttester valdes eftersom författarna ville ha reda på potentiella kunder till
dryckesföretaget Calientes tyckande kring mat och dryck i kombination. Testet
utformades specifikt för detta konsumenttest med hjälp av en person som arbetar med
programmet EyeQuestion i Holland. Detta eftersom inget av de befintliga testerna i
programmet passade för detta konsumenttest. Därav randomiserades inte ordningen
dryckerna serverades i till respondenterna utan samtliga respondenter startade med
drycken Blåbär/Citrongräs följt av drycken Lime/Ingefära. Vid utformning av ett
konsumenttest anser Gustafsson et al. (2014) att en hedonisk bedömning är den mest
relevanta för att få reda på respondenters gillande. Hedoniska skalor är allmänt
accepterade då de validerats och testats för reliabilitet och den nio-gradiga skalan har
använts i många tidigare studier. I vår studie har den nio-gradiga skalan använts för att
öka valmöjligheterna till respondenterna för ett mer pålitligt resultat. I konsumenttestet
användes också en JAR-skala för att ta reda på respondentens upplevda harmoni i matoch dryckeskombinationen. Denna skala har också testats för reliabilitet och validitet i
flera tidigare studier och anses därför adekvat (Gustafsson et al., 2014).

För att rekrytera respondenter till konsumentesterna användes ett bekvämlighetsurval
som enligt Bryman (2008) ligger till grund för vad som passar forskaren för stunden och
ger studien bred fakta från många olika typer av människor på kort tid. För en ökad
svarsfrekvens i vår studie genomfördes testet under två dagar vid olika tidpunkter under
dagen. Eftersom det varit begränsat med tid och pengar i studien var
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bekvämlighetsurval därför den bäst lämpade urvalsmetoden. Begränsningarna har gjort
att urvalsgruppen blev liten och därför har vår studie ett resultat som är svårt att
generalisera. Urvalsgruppen har inte heller varit representativ för populationen och
enligt Bryman (2008) är det ofta svårt att få en representativ urvalsgrupp vid
bekvämlighetsurval.

Resultatdiskussion
Resultaten av konsumenttesterna visar att 82% av respondenterna hade ett högt
matintresse. Som Bell och Marshall (2002) nämner så har personer med ett högt
matintresse större tendenser att identifiera skillnader i smaker. Att en så stor del av
respondenterna i denna studie har ett högt matintresse kan ha påverkat studiens resultat.
Eftersom studien använde sig av ett bekvämlighetsurval och testerna genomfördes i
Högskolan Kristianstad sensoriska laboratorium som finns i Gastronomihuset var en
stor del av urvalsgruppen gastronomistudenter. Om det varit större spridning på
respondenternas matintresse hade resultatet kunnat ses som mer trovärdigt och enklare
att generalisera på populationen. Hade tiden för projektet inte varit begränsad hade fler
tillfällen för konsumenttest kunnat öka resultatets trovärdighet.

Resultaten från konsumenttesterna visar på en statistisk signifikant skillnad mellan
respondentens kön och vilken rätt som föredrogs till drycken Lime/Ingefära. Kvinnor
föredrog rätt 4 medan män föredrog rätt 3. Detta kan härledas till Bartoshuks et al.
(1996) studie som visar att kvinnor har en tendens att känna beska tydligare och rätt 4
innehöll grapefrukt som är ett beskt livsmedel. Beskan i rätten kan enligt
Systembolagets riktlinjer bidra till att drycken upplevs sötare och enligt Bartoshuks
(2000) senare studie samt Yoshinaka et al. (2015) studie har kvinnor även en tendens att
känna söt smak tydligare. Dessa faktorer kan vara bidragande till att kvinnor föredrog
kombinationen med drycken Lime/Ingefära och rätt 4. Resultatet från vår studie kan
därför styrka Bartoshuks et al. (1996), Bartoshuks (2000) samt Yoshinaka et al. (2015)
resultat kring att kvinnor är mer smakkänsliga än män och därför känna beska och
sötma tydligare.
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Rätt 1 utgår från gemensam grundsmak i sötma från blåbär i drycken och rotselleri i
rätten som får en söt smak vid tillagning. Grönkål och citrongräs har gemensam
grundsmak i beska samt att svampens umami ger rätten fyllighet (Harrington 2008;
Jonson 2014). Grönkålschipsen är krispiga och tillför textur till rätten vilket skapar en
kontrast mot soppans krämighet (Surmacka Szczesniak, 2002). Detta motsäger dock
Harringtons (2008) teorier om att liknande texturer ska användas för att uppnå en
balanserad kombination. Den mat- och dryckeskombination som respondenterna
upplevde hade störst harmoni var kombinationen med rätt 1 och drycken
Blåbär/Citrongräs, där 53% av respondenterna upplevde harmoni. Detta styrker
Harringtons (2008) teorier om att upplevd harmoni kan uppnås med gemensamma
grundsmaker i mat och dryck. I denna mat- och dryckeskombination fanns ingen
aromatisk likhet vilket visar på att tidigare studier kring aromatisk likhet inte
överensstämmer i detta fall (Eschevins et al., 2018).

Rätt 2 bygger på aromatisk likhet från citrongräs i drycken och citrongräs i
yoghurtdressingen. Rätt bygger också på gemensam grundsmak i sötma från blåbär i
drycken och mango i rätten. Rättens olika texturer ger en kontrast som även här styrker
Surmacka Szczesniak (2002) teorier kring kontraster mellan texturer. Hettan i drycken
kombineras med färsk chili i maten och förstärker upplevelsen av hetta. Systembolagets
riktlinjer (2019) säger att hetta i mat kan göra att drycken känns sträv och besk. I denna
mat- och dryckeskombination upplevde författarna att hettan i drycken dämpades när
maträtten saknade hetta. Därför tillsattes hetta i rätten vilket gav en mer balanserad och
harmonisk kombination enligt författarna. Eschevin et al. (2018) säger att aromatiskt
lika komponenter i mat och dryck kan göra att kombinationen upplevs mer balanserad
och harmoisk, dock upplevde endast 34% av respondenterna att mat- och
dryckeskombinationen var i harmoni, vilket är den kombination där störst andel
respondenter inte upplevde harmoni. Detta motsäger därför teorierna kring aromatisk
likhet och upplevd harmoni i denna kombination.

De sammanlagda resultaten från kombinationerna mellan rätt 1 och rätt 2 med drycken
Blåbär/Citrongräs visar att störst andel respondenter föredrog rätt 1 i kombination med
drycken. Detta visar på att rätt 1 som endast utgått från gemensamma grundsmaker
föredrogs av respondenterna över rätt 2 som använt både gemensamma grundsmaker
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och aromatisk likhet (Harrington, 2008; Jonson, 2014).

Rätt 3 bygger på aromatisk likhet från ingefära i både drycken och rätten. Ingefära i
drycken återfinns i både buljong och marinad vilket ger en tydlig aromatisk likhet.
Precis som i tidigare kombination dämpades hettan i drycken när rätten saknade hetta,
därför tillsattes hetta i rätten även i denna kombination för att uppnå balans och
harmoni. Denna rätt använder också olika texturer eftersom Surmacka Szczesniaks
(2002) teorier om att kontraster mellan texturer kan bidra till balans och harmoni. Enligt
Systembolagets (2019) riktlinjer kring sälta har författarna valt att ha en hög sälta i
rätten eftersom det kan göra att dryckens upplevs mindre söt och därmed förstärka syran
i drycken. I den här kombinationen upplevde 50% av respondenterna att kombinationen
var i harmoni. Detta visar att det med hjälp av aromatisk likhet går att uppnå balans och
harmoni enligt Eschevins et al. (2018) teorier.

Rätt 4 med blomkål och grapefrukt har varken utgått från gemensamma grundsmaker
eller aromatisk likhet då författarna inte fann någon harmonisk och balanserad
kombination med hjälp av dessa riktlinjer. Vid framtagandet av denna rätt har istället
inspiration från hemsidan www.foodpairing.com samt boken ”The Flavour Thesaurus”
(2010) använts för att hitta en lyckad kombination. Tidigare riktlinjer nämner också att
kontrast mellan mat och dryck kan bidra till välsmakande kombinationer och enligt
Jonson (2014) kan sötma i mat skapa en kontrast till syra i dryck och därigenom bidra
till balans. I denna kombination har sötma från blomkål skapat en kontrast till syran i
drycken. Dessutom finns konstraster i textur med krispighet och krämighet från mandel
och majonnäs enligt Surmacka Szczesniaks (2002) teorier. Denna kombination
upplevde 37% av respondenterna vara i harmoni, vilket är en ganska låg andel i
jämförelse med kombinationerna rätt 1 och drycken Blåbär/Citrongräs samt rätt 3 med
drycken Lime/Ingefära där omkring 50% av respondenterna upplevde harmoni. I denna
kombination användes kontraster mellan grundsmaker och resultaten styrker resultaten
från Paulsen, Rognså, & Hersleths (2015) studie där respondenterna inte upplevde
kombinationer med stora kontraster som harmoniska. Eftersom denna kombination inte
upplevs speciellt harmonisk bekräftas här teorierna kring att gemensamma grundsmaker
och aromatisk likhet behövs för att skapa balans och harmoni. Det motsäger dock
resultaten från rätt 2 i kombination med drycken Blåbär/Citrongräs som använt sig av
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både gemensamma grundsmaker och aromatisk likhet men endast upplevdes som
harmonisk av 34% av respondenterna.

De sammanlagda resultaten från kombinationerna mellan rätt 3 och rätt 4 med drycken
Lime/Ingefära visar att störst andel respondenter föredrog rätt 3 i kombination med
drycken. Detta visar på att rätt 3 som använt sig av aromatisk likhet föredrogs av
respondenterna över rätt 4 som varken använt sig av gemensamma grundsmaker eller
aromatisk likhet.

Resultaten från frågorna angående preferens visar att respondenterna föredrog rätt 1 och
rätt 3 till respektive dryck. Rätt 1 har endast utgått från gemensamma grundsmaker
medan rätt 3 endast utgått från aromatisk likhet. Detta visar på att både gemensamma
grundsmaker och aromatisk likhet har stor betydelse för den upplevda harmonin vilket
Paulsen, Rognså och Hersleth, (2015), Eschevins et al., (2018) och Harrington (2008)
poängterar. Rätt 2 som utgått från både gemensamma grundsmaker och aromatisk likhet
är den kombination som upplevts vara minst harmonisk av respondenter. Detta visar på
att gemensamma grundsmaker och aromatisk likhet inte behöver kombineras för att
uppnå balans och harmoni.

Mycket av referenslitteraturen som använts i denna studie refererar till äldre litteratur
och nästan alla refererar till boken Food and Wine pairing av Robert J Harrington. En
del nya studier har genomförts under de senaste åren men ingen ny relevant information
har framkommit. De senare studier som genomförts har använt samma metoder som de
äldre studierna och det hade kunnat vara av intresse att utveckla dessa metoder. Nästan
all referenslitteratur som använts i denna studie är skriven kring hur mat kan
kombineras med alkoholhaltig dryck. Resultaten av denna studie styrker att riktlinjerna
även går att applicera på alkoholfria dryckesalternativ i kombination med mat.

Relevans för mat och måltidsområdet
Studien är relevant för ämnet mat och måltidsvetenskap då mat och dryck i kombination
länge varit ett omdiskuterat ämne. Med god timing till rådande trender där utbudet av
alkoholfria dryckesalternativ ökar har denna studie behandlat hur mat kan kombineras
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med alkoholfri dryck. Flera områden inom mat och måltidsvetenskapen är kopplat till
denna studie såsom sensorik, receptutveckling och dryckeskunskap.

Framtida studier
I framtiden vore det intressant att komplettera konsumenttestet med fokusgrupper där
mer djupgående förståelse för respondenternas upplevelse av balans och harmoni skulle
kunna framkomma.

Det hade också kunnat vara av intresse att jämföra Calientes dryck mot andra
alkoholfria dryckesalternativ utan kapsaicin för att se kapsaicinets påverkan på balans
och harmoni i mat- och dryckeskombinationer.

Slutsats
Den här studien slår fast att gemensamma grundsmaker och aromatisk likhet har
betydelse för upplevd balans och harmoni i mat- och dryckeskombinationer. Den kan
dock inte visa att individens matintresse har någon påverkan på den upplevda harmonin
i mat- och dryckeskombinationer. Det går däremot att se en statistisk signifikant
skillnad gällande könens preferens av maträtt till respektive dryck i den här studien.
Individens subjektiva smakupplevelse har också betydelse för den upplevda balansen
och harmonin vilket visar att flera aspekter behöver vägas in för att uppnå en lyckad
mat- och dryckeskombination.
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Bilagor
Bilaga 1. Systembolagets riktlinjer för mat- och
dryckeskombinationer
(Systembolaget, 2019)
Sötma
Sötma i maten gör att drycken känns:

Sötma i drycken gör att maten känns:

Friskare
Beskare
Strävare
Mindre söt

Friskare
Beskare
Mindre Salt
Mindre söt

Syra
Syra i maten gör att drycken känns:

Syra i drycken gör att maten känns:

Sötare
Mindre frisk
Mindre sträv
Mindre besk

Sötare
Mindre frisk
Mindre besk
Mindre het

Sälta
Sälta i maten gör att drycken känns:
Sötare
Mindre frisk
Mindre sträv
Mindre besk

Beska
Beska i maten gör att drycken känns:

Beska i drycken gör att maten känns:

Beskare
Sötare
Strävare
Hetare
Mindre frisk

Beskare
Sötare
Mindre frisk
Mindre salt
Hetare

Umami
Umami i maten gör att drycken
känns:
Beskare
Strävare

Hetta
Hetta i maten gör att drycken känns:

Mindre söt
Mindre frisk
Beskare
Strävare
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Bilaga 2. Rätt 1 - Grönkål och rotsellerisoppa toppad med stekt
champinjon och grönkålschips
2 port.

Ingredienser
250g rotselleri
150g grönkål
½ liter vatten
75g färskost naturell
50g champinjon
½ gul lök
2 msk svampfond
½ citron
salt och peppar

Gör så här
1. Skala och hacka lök och rotselleri
i mindre bitar. Fräs i en stor
kastrull tills gyllenbrun färg
uppnås.
Låt koka på medelvärme i ca 6-7
minuter.
2. Tillsätt sedan fond och hackad
grönkål i soppan, spara lite till
chips, och låt koka ytterligare
tills rotsellerin är mjuk, ca 7-8
minuter.
3. Medan soppan kokar, skiva
champinjon tunt och stek sedan i
rikligt med smör tills svampen
fått rikligt med färg. Lägg
svampen på ett papper och låt
vila tills servering.
4. Hacka grönkålen, lägg upp på en
plåt och ringla olja, citronsaft,
salt och peppar. Placera i ugnen
på 200grader tills grönkålen är
krispig.
5. Ta bort kastrull från värmen och
mixa soppan med en stavmixer.
6. Tillsätt färskost, salt och peppar
och rör om.
7. Lägg upp soppan i en skål, toppa
med champinjon och grönkål.
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Bilaga 3. Rätt 2 - Taco med champinjon, marinerad rättika, avokado,
mango, yoghurtdressing och rostad lök
2 port.

Ingredienser
4 Romansalladsblad
10cm rättika
2 medelstora champinjoner
1 avokado
50g mango
20g rostad lök
2cm chili
Smör (till stekning)
Salt
Marinad:
2 msk soja
2 msk rapsolja
4 msk vatten
2 cm ingefära
2 cm chili
1 cm citrongräs
Yoghurtdressing:
8msk mat yoghurt
2 cm citrongräs rivet
2 tsk honung
2 krm salt

Gör så här
Marinad: 1. Blanda soja, rapsolja och vatten
i en skål. 2. Riv ingefära, chili och citrongräs
fint och tillsätt i marinaden. Salta vid behag.
Yoghurtdressing:
1. Riv citrongräs fint. 2. Blanda yoghurt med
citrongräs och tillsätt honung och salt.

1. Skiva rättika tunt och hacka till avlånga
strimlor a 1/2cm.
2.Lägg rättikan i marinaden och låt dra i
några minuter.
3. Skiva champinjon tunt och stek i rikligt
med smör tills de fått gyllenbrun färg.
4. Låt de fetta av sig på ett papper tills
montering av taco.
5. Skiva avokado i 1cm tjocka skivor.
6. Skiva mango i små kuber.
7. Hacka chili.
Montering:
Ta ett salladsblad och fyll det med rättika,
avokado, yoghurtdressing, stekt svamp och
toppa med mango och rostad lök.
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Bilaga 4. Rätt 3 - Ramen med kyckling, pak choi, champinjon,
salladslök och marinerat ägg.
2 port.

Ingredienser

1 hel kyckling
300g kycklingsteak (urbenad
kycklingklubba)
100g pak choi
2 stänglar salladslök
60g champinjon
1 ägg
färsk chili
Buljong:
1 msk sesamolja
1 tsk vitlök
1 tsk riven Ingefära
1 msk japansk soja
1 msk mirin
Marinad:
2msk soja
2 msk olja
4 msk vatten
1 vitlöksklyfta
1cm chili
1cm ingefära
Ramennudlar

Gör så här
Kycklingfond: 1. Placera en hel
kyckling i en gryta, täck med vatten.
2. Koka upp och ta bort skummet som
bildas. Sänk sedan värmen och låt koka
5h tills köttet lossnar från skrovet.
3.Häll av fonden och kyl ner tills den
ska användas.
Marinerat ägg: 1. Riv ingefära, vitlök
och chili fint. Lägg det i en skål
tillsammans med soja, vatten och olja.
Lägg i ett kokt ägg i marinaden och
marinera kylt i 1h.
Ramenbuljong: 1. Fräs sesamolja, vitlök
och ingefära i 4-5 minuter i en kastrull.
Tillsätt soja och mirin.
2. Tillsätt 5dl av den färdiga
kycklingfonden och låt puttra tills det är
dags för servering.
Kyckling: 1.Stek kycklingsteaken i smör
med skinnsida nedåt. Salta och peppra
efter behag. 2. Lägg kycklingen i en
ugnssäker form med skinnsida uppåt. 3.
Stoppa in formen i ugnen på 220 grader
tills kycklingen uppnått minst 72 grader
i temperatur.
Montering: 1. Lägg i nudlar i buljongen
och låt sjuda tills nudlarna blivit mjuka.
2. Häll nudlar och buljong i djup skål
och toppa sedan med skivad svamp,
hackad salladslök, pak choi, ägghalva
och skivad kyckling. 3 avsluta med att
toppa med valfri mängd koriander och
färsk chili.
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Bilaga 5. Rätt 4 - Rostad blomkål med sesammajonnäs,
grapefrukt, rostad mandel och koriander
2 port.

Ingredienser

Gör så här

200g blomkål

1. Plocka små buketter från
blomkålen. Skölj noga.

50 gram grapefrukt
20 gram mandel med skal
1 äggula
1 tsk senap
1 tsk citron
1 ½ dl rapsolja
Koriander
Några droppar sesamolja

2. Lägg blomkålen på en plåt och
gnugga in ingefära på buketterna.
Placera i mitten av ugn på 220
grader tills blomkålen blivit
lagom mjuk, ca 10-15minuter.
3. Medan blomkålen är i ugnen slå
en majonnäs. Blanda senap,
äggula och citron. Vispa sedan
droppvis i rapsolja tills önskad
konsistens. Avsluta med att
droppa i några droppar sesamolja
och önskad mängd salt.
4.

Skala grapefrukt och filea så
skinnet från köttet avlägsnas.
Skär i små bitar.
5. Rosta mandel i torr stekpanna.
6. Lägg upp blomkål och grapefrukt
på en tallrik, spritsa ut
majonnäsen, toppa med mandel
och koriander.
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Bilaga 6. Inbjudan till konsumenttest
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Bilaga 7. Bricka 1 med dryck Blåbär/Citrongräs och rätt 1 och 2.
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Bilaga 8. Bricka 2 med dryck Lime/Ingefära och rätt 3 och 4.
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Bilaga 9. Konsumentestets utformning i EyeQuestion
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