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Sammanfattning  
  
Människan  har  i  alla  tider  varit  beroende  av  salt  för  kroppens  funktioner,  men  i  dagens  samhälle  äter  
många  alldeles  för  mycket  salt  som  också  är  en  bidragande  faktor  i  vanliga  livsstilssjukdomar  som  hjärt-  
och  kärlproblematik.  Många  företag  i  livsmedelsindustrin  jobbar  idag  aktivt  med  att  reducera  salt  i  sina  
produkter  och  detta  arbete  är  en  utmaning  då  sensoriska  attribut  som  smak,  doft  och  konsistens  inte  bör  
försämras.  Den  aktuella  studien  syftar  därför  till  att  reformulera  en  industriell  rotfruktssoppa  med  reducerat  
saltinnehåll  samt  undersöka  om  reducering  av  salt  och  ett  utbyte  av  salt  mot  en  saltersättningsprodukt  i  
denna  rotfruktsoppa  bidrar  till  skillnad  i  sensorisk  upplevelse  jämfört  med  ursprungsprodukten.  Det  är  
också  av  intresse  att  studera  bedömarnas  inställning  till  soppor  med  minskad  halt  natriumklorid.  Genom  
att  reformulera  befintlig  rotfruktssoppa  i  två  olika  saltreducerade  utföranden  har  triangeltester  gjorts  för  att  
se  om  det  finns  någon  skillnad  mellan  dessa  och  soppan  i  sitt  ursprung-utförande.  Triangeltesterna  visade  
att  sopporna  visade  signifikant  skillnad  jämfört  med  ursprungsprodukten.  Bedömarna  ombads  även  att  
skriva  kvalitativa  kommentarer  för  smak,  doft  och  konsistens  vilket  främst  visade  att  bedömarna  ansåg  de  
saltreducerade  sopporna  som  något  mer  milda  i  smaken.  Resultaten  visade  att  bedömarna  hade  en  
relativt  positiv  inställning  till  sopporna,  oavsett  utförande.    

  
Abstract  
Man  has  always  been  dependent  of  salt  in  order  to  live,  but  in  today's  society  we  are  overconsuming  salt,  
which  is  also  a  contributing  factor  in  common  lifestyle  diseases  such  as  cardiovascular  problems.  Many  
companies  in  the  food  industry  today  works  actively  to  reduce  salt  in  their  products,  and  this  work  is  a  
challenge  in  which  the  sensory  attributes  such  as  taste,  aroma  and  texture  should  not  be  changed.  The  
present  study  therefore  aims  to  find  out  whether  the  reduced  salt  content  as  well  as  an  exchange  for  a  salt  
substitute  product  industrial  Root  vegetable  soup  contributes  to  the  difference  in  the  sensory  experience  to  
the  reference  product.  It  is  also  of  interest  to  study  the  assessors'  attitude  of  lower  sodium.  By  making  root  
vegetable  soup  in  two  salt-reduced  versions  where  triangle  tests  used  to  see  if  there  where  any  difference  
between  these  and  the  soup  in  its  original  version.  Triangle  tests  showed  that  the  soups  had  a  difference  
of  significance  compared  to  the  original  product.  The  evaluators  were  also  asked  to  write  qualitative  
comments  for  flavor,  aroma  and  texture  which  mainly  showed  that  the  assessors  considered  the  reduced  
soups  as  something  more  mild  in  flavor.  However,  it  turned  out  that  the  assessors  had  a  relatively  positive  
attitude  for  the  soups,  regardless  performance  of  the  soups.    
  
Nyckelord/key  words  
Salt  ·      Saltreduktion      ·  Processade  livsmedel      ·  Sensorik    ·  Triangelte  
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Förkortningar  och  ordförklaringar  
· Autoklavering - En värmebehandlingsteknik som genomförs för att avstanna tillväxt av 
patogena mikrober i livsmedel.   
· Sensoriska tester - Tester som mäter sensoriska egenskaper genom våra sinnen smak, doft, ljud, 
syn och känsel.  
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Förord  
Att globalt sänka saltkonsumtionen räddar liv och är ett viktigt arbete inom mat- och 

måltidsområdet.  Kanske särskilt inom just industrin då industriellt producerade livsmedel når ut 

till många konsumenter. Vi tycker det känns fint att vi har fått vara med och lägga en pusselbit i 

det arbetet. Vi vill också tacka Kim Jönsson med kollegor på det företag som gett oss denna 

möjlighet och Karin Wendin som handlett oss i både sensorik och skrivprocess. Ni har varit oss 

till stor hjälp. Studien har gjorts tillsammans av båda uppsatsförfattarna och det sensoriska testet 

arbetade vi oss igenom på ett särskilt samspelt vis. Arbetet är utfört på uppdrag av ett 

livsmedelsföretag som har valt att vara anonyma.     
  

Inledning  
Salt har sedan urminnes tider spelat en viktig roll i världens mat. Salt (NaCl) är essentiellt för vår 

levnad och bör därför inte uteslutas ur kosten (Abrahamsson, Andersson & Nilsson, 2013). Salt är 

dock en smaksättare som överkonsumeras i stort sett överallt i världen. Både i den vardagliga 

matlagningen och inte minst i industriprocessad mat. Enligt Lion, Newson & Zandstra (2016) har 

livsmedelsindustrin redan sänkt salthalten i produkter på marknaden. Detta har skett gradvis 

under flera år och ytterligare sänkningar är nödvändiga för att globalt uppnå World Health 

Organisations saltmål på max 4-5 g natrium per person och dag. Det är av intresse för 

producenter av livsmedel att kunna genomföra en sänkning utan att den sensoriska upplevelsen 

förändras (Lion et al., 2016). Sensoriska tester som mäter om det finns någon signifikant skillnad 

mellan saltreducerade produkter och ursprungsprodukten är därför viktiga för dessa 

livsmedelsföretag. Det finns ersättare till salt men hur upplevs den ersättningen sensoriskt? 

Saltersättningsprodukter innehåller ofta en mindre mängd natrium vilket gör att den unika 

föreningen mellan natrium och klor inte längre är densamma. Är det sensoriskt möjligt att 

reformulera produkter där salthalten är reducerad eller ersatt av något annat? Detta kan man ta 

reda på genom dels reformulera produkter och sedan testa dessa genom sensorisk analys som 

kvantitativt mäter, analyserar och tolkar reaktioner på egenskaper hos livsmedel och hur de 

upplevs med smak, syn, doft, känsel och hörsel (Albinsson, Wendin & Åström, 2013). En metod 

för att ta reda på om det finns en skillnad i ett förändrat livsmedel jämfört med 
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ursprungsprodukten är triangeltest. Metoden ger svar på om det finns en skillnad mellan proverna 

men inte vad skillnaden består av (Albinsson et al., 2013).  

Syfte  
Studien syftar till att reformulera en industriell rotfruktssoppa för att reducera saltinnehållet, samt 

undersöka om reduktion av salt och ett utbyte av salt mot en saltersättningsprodukt i aktuell 

rotfruktsoppa bidrar till skillnad i sensorisk upplevelse jämfört med referensprodukten.   

Det är också av intresse att studera bedömarnas inställning till soppor med minskad halt 

natriumklorid.   

  

Bakgrund  

Natriumklorid  (NaCl)      
Natriumklorid (NaCl) är den kemiska benämningen på det salt vi använder som bordssalt. 

Natriumklorid är precis som namnet antyder en förening mellan natrium och klor (Jonsson, 

Marklinder, Nydahl & Nylander, 2007). Det finns olika sätt att utvinna salt där de vanligaste är 

att borra i berg eller låta saltvatten avdunsta i solen för att därefter samla in saltkristaller. Salt kan 

också utvinnas genom brytning. Det finns belägg för att saltbrytning skett redan 3000 f.Kr i 

Österrike (Jonsson et al., 2007). Salt är en produkt som kommer naturligt från havsvatten, också 

det salt som återfinns på land och i berg kommer från havsvatten. Dagens saltproduktion återfinns 

i framförallt Amerika, Asien, Afrika och några platser i Europa (Jonsson et al., 2007).   

  

Problemområde  
Varför man i livsmedelsindustrin vill sänka salthalten grundar sig från början i hälsoaspekter. 
Varför man på grund av hälsoaspekter inte sänker saltet utan vidare grundar sig i vad salt har för 
funktion i livsmedel. 
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Salt  ur  ett  hälsoperspektiv    
Natrium är essentiellt för människan. Detta har att göra med det osmotiska trycket och kroppens 

syra-basbalans, därmed är natrium något som inte ska uteslutas helt i kosten. Ett reducerat 

saltintag har däremot en positiv inverkan på blodtrycket (Abrahamsson et al., 2013). 

Saltreduktion i kosten är viktigare ju äldre man blir, vilket innebär att ett reducerat saltintag kan 

ha stor betydelse ur folkhälsoperspektiv genom att minska en åldersrelaterad höjning av 

blodtrycket (Abrahamsson et al., 2013). Detta innebär även att det i sin tur kan leda till en 

minskning av hjärt- och kärlsjukdom. De Nordiska näringsrekommendationerna (NNR, 2012) 

rekommenderar att man uppskattningsvis bör få i sig ett minimumbehov på 0,575 gram natrium 

per dag, vilket innebär att salt inte ska uteslutas helt eller reduceras drastiskt i kosten 

(Abrahamsson et al., 2013).  De livsmedel man huvudsakligen hittar salt i är charkuterier och 

köttprodukter, chips, dressing, sås, soppa med mera, det vill säga mat som konsumeras av större 

delen av befolkningen. Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR, 2012) rekommenderar ett 

saltintag på max 5-6 gram per dag. Ändå får man globalt sett i sig dubbel mängd av vad som 

rekommenderas i kosten, cirka 9 – 12 gram/dag i de flesta länder (Brinsden & McGregor, 2014). 

Salt är därför något som behöver minskas i den dagliga matlagningen och inte minst i 

industriprocessad mat (Lion et al., 2016). Ett för högt intag av salt kan leda till hjärtinfarkt eller 

stroke. Detta grundar sig i att blodtrycket riskerar förändras om man dubblerar den 

rekommenderade mängden salt som är vanligt att människor gör enligt Brinsden et al., (2014). 

WHO rekommenderar därför ett minskat saltintag på 30 % och som nämnts tidigare motsvarar 

cirka 5 gram/dag (Brinsden et al., 2014).   

  

Saltets  funktion  i  livsmedel      
Behovet av en saltreduktion i livsmedel är aktuellt på grund av de hälsoaspekter som är kopplade 

till salt. Natriumklorid är unik i sin förening mellan natrium och klorid, vilket leder till att en 

reduktion av natriumklorid har en inverkan på smakupplevelsen av salt smak (Albarracín, 2011)   

En saltreduktion i livsmedel och i industriprocessad mat kan förutom att förändra 

smakupplevelsen också leda till att man stöter på andra faktorer där salt spelar roll inom 

livsmedelsförädling. Salt tillsätts i livsmedel på grund av tre huvudorsaker: smak, textur och 

livsmedelssäkerhet vid lagring. Många gånger behöver man kombinera olika varianter av 
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konserveringsmedel för att vattnet ska binda sig och på så sätt kan inte mikroorganismer föröka 

sig, då kan salt vara en av dessa konserveringsmedel (Livsmedelsverket, SLV, 2016, Albarracín, 

Barat, Grau & Sánchez, 2011). Salt används rikligt inom industrin, då det är en relativt billig 

produkt som är effektiv ur många aspekter. I den processade maten tillsätts salt som ett 

konserveringsmedel (SLV, 2016). Mat som ska förvaras under en lång tid kommer så småningom 

att bli förstörd av jästsvampar, bakterier och mögel. Detta kan leda till att det bildas toxiner som 

gör maten livsfarlig att äta. Clostridium Botulinum är ett exempel på en patogen bakterie som kan 

växa i livsmedel (SLV, 2016). Mikroorganismer är levande och allt levande styrs av vatten i 

flytande form. Salt binder och reducerar vatten i livsmedel vilket innebär att den minskade 

vattenaktiviteten gör det svårare för mikroorganismer att växa till (Adams & Moss, 2008).  

Brunton, Mitchell & Wilkinson (2011) menar i sin forskningsstudie att dagens samhälle är så 

stressigt att vi ofta väljer industriprocessade färdigrätter, som många gånger innehåller en stor 

mängd salt. 75 % av saltet vi dagligen får i oss kommer ifrån industriprocessade livsmedel 

(Albarracín et al., 2011). Salt kan även tillsättas en fermentering som gör att pH- värdet i 

livsmedel sänks, som i sin tur även detta förhindrar tillväxt av mikroorganismer.Det är en av 

anledningarna till varför man oftast tillsätter salt i grönsaker som konserveringsmedel 

(Albarracín, 2011).   

Det är kombinationen av natrium och klorid som bidrar till den unika smaken av salt (Angus, 

Clegg, Kilcast, Narain, Phelps, 2006). Saltersättningsprodukter innehåller ofta en blandning av 

natrium- och kaliumklorid och har därför inte samma unika saltsmak som ett vanligt bordssalt 

(Angus et al., 2006).   

Det är därför svårt att minska på mängden salt i ett livsmedel och även svårt att minska enbart 

natrium. Saltreduktionen i industriprocessad mat anser man vara en av de 14 svåraste 

livsmedelsutmaningarna idag enligt Albarracins forskningsstudie (2011). Detta beror på att ett 

reducerat saltinnehåll lätt påverkar smaken negativt och detta är inget som konsumenterna 

accepterar.   

  

Sensoriska  faktorer     
Angus et al. (2006) beskriver i sin studie “Sensory Issues in Saltreduction” att salt, förutom salt 

smak även associeras med en knastrig munkänsla. Små kristaller förknippas med salt smak, vilket 

gör det svårt att ersätta salt i till exempel chips och kex där salt ofta används på ytan. Problemet 
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som uppstår när man ersätter salt med en saltersättningsprodukt, som oftast är en tillsats av 

kaliumklorid, är att kaliumklorid ger en oangenäm besk smak när det blir högre andel kalium än 

natrium i saltet, då det är mängden natrium som minskas vid reduktion. Angus et al. (2006) visar 

i sin studie att det är svårt att undgå besk smak vid sänkning av natrium och ersätter det med till 

exempel kalium. I vissa rätter har även sura toner framkommit. Något lyckat försök att ersätta 

natriumklorid finns där kaliumlaktat använts, där den beska tonen inte trängde igenom (Angus et 

al., 2006).   

Ett av många saltreduceringsmedel är Saltwell som är ett havssalt som innehåller 65 % natrium 

och 30 % kalium samt 5 % Kiseldioxid (SiO2) och jod, detta jämfört med vanligt bordssalt, vilket 

består av 100 % ren natriumklorid. Saltwell är ett natursalt (en naturlig kemisk förening) som 

utvinns i Chile ur ett underjordiskt salt hav. Saltwell har bland annat testats sensoriskt av Ipsos 

2012, (saltwell.se) då man bedömde tre olika rätter tillagade med detta ersättningssalt. 

Havregrynsgröt, köttfärslimpa och fläskkotlett bedömdes och NaCl minskades med 35 % i 

samtliga rätter och ersattes av Saltwell. Proverna utfördes i Ipsos provkök. (Ipsos, Salinity, 2012).  

En annan vinkel i arbetet med saltreduktion är konsumenters gillande av salt, detta är av intresse 

då det visat sig att de som äter en kost med högt saltinnehåll föredrar saltare mat än de som äter 

en kost med lägre salt (Bobowski,. 2015). I forskning gjord vid universitetet i Minnesota, USA 

har det visat sig att en gradvis sänkning av salt är ett framgångsrikt sätt att lösa frågan. Bobowski 

Rendahl & Vickers (2014) slår fast att en gradvis sänkning av salt från industrin också kan sänka 

konsumenternas begär efter salt smak. Studien gjordes med ett sensoriskt test som pågick i 16 

veckor. 83 personer deltog där halva gruppen fick testa tomatjuice med hög salthalt som efter 

fyra veckor sänktes abrupt. Den andra halvan fick samma startjuice men salthalten sänktes 

gradvis vecka för vecka.  

Resultatet av detta blev att gruppen som deltog i gradvis sänkning visade högre acceptans av 

reduktionen medan gruppen där salthalten sänktes hastigt visade lägre gillande och lägre 

acceptans för sänkningen. Samma studie kom även fram till att acceptansen för saltreduktion är 

individuellt, vilket beror på känsligheten för salt smak.  

  

Smaken  salt  och  sälta    
De fem grundsmakerna är sött, surt, salt, beskt och umami. Smakreceptorer i munnen hjälper oss 

att avgöra vilken av de fem grundsmakerna livsmedlet vi äter smakar. Saliv behövs för att lösa 
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upp och fördela smakämnen i munnen och smakreceptorer finns i hela munnen och även ner i 

svalget. Den rena salta smaken kommer från natriumklorid (NaCl). Na+ salter med olika 

jonladdningar skiljer sig åt i smak, de kan smaka både surt och bittert utöver det salta (Albarracin 

et al., 2011). En studie gjord på 60 konsumenter hos “The Teagasc Food Research Centre, 

Ashtown, Dublin” visar precis som nämnts tidigare att ett samband finns, mellan de som äter en 

kost med högt saltinnehåll också är mindre känsliga för salt smak (Brunton, Mitchell & 

Wilkinson, 2013). Det finns även studier som visar att kvinnor är mer känsliga för salt än män, 

detta verkar dock mer bero på att kvinnor generellt konsumerar mindre salt än vad män gör och 

blir på detta vis då känsligare (Brunton et al., 2013). Samma studie har provat att reducera salt i 

vegetariska soppor och kommit fram till att en sänkning med så mycket som 48 % är möjlig 

innan misstycke uppstår. Brunton et al. (2013) menar också att då smakrik mat består av 

hundratals flyktiga smakämnen som interagerar med fett, protein och kolhydrater påverkar även 

dessa flyktiga smakämnen hur livsmedlets salthalt uppfattas.   

  

Förädlad  mat    
Intaget av natrium härrör till 75 % från industriprocessad mat i dagsläget. För industrin är det inte 

bara smaken som är utmaningen utan även att utveckla tekniken för framställandet av 

saltreducerade livsmedel utifrån de aspekterna som tidigare nämnts, det vill säga textur och 

livsmedelssäkerhet. I flera länder så pågår arbetet med saltreduktion. Till exempel i Finland där 

bordssalt har bytts ut mot ett natriumreducerat mineralsalt, i Australien där man har minskat 

salthalten i pasta och i färdiga såser och i pulversoppa i Europa, för att nämna några exempel 

(Battenburg et al., 2009). Arbetet mot saltreducerad mat har alltså påbörjats men det finns 

fortfarande mycket kvar att göra inom området (Battenburg et al., 2009).   

Den aktuella studien grundar sig i smak, konsistens och doft på industriellt framtagen 

rotfruktssoppa. Det var av intresse att välja rotfruktssoppa då den innehåller rena och tydliga 

smaker som gör den intressant att studera.  
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Material  och  metod  
Studien är utförd på uppdrag av ett större livsmedelsföretag i södra Sverige. Detta medför att 

exakta viktenheter i recept inte skrivs ut i arbetet. Inga ingredienser är uteslutna och samtliga 

ingredienser redovisas.   

Litteraturen och tidigare forskningsstudier har författarna sökt efter i Summon. Alla artiklar och 

avhandlingar är vetenskapligt granskade. Sökord som använts är bland annat: salt, reduction, 

ready-meals, acceptability, sensory, salt reduction strategies, flavour profile.  

Reformulering  av  existerande  rotfruktssoppa  
Ett inledande pilottest utfördes genom att lösa salt och Saltwell i vatten. Detta för att på så sätt 

känna smaken av de olika saltlösningarna utan påverkan av andra smaker. Saltlösningar med 1 % 

och 0,8 % salt samt enbart Saltwell (1 %) och hälften Saltwell (0,5 %)/hälften salt (0,5 %) 

testades. Genom vattentesterna bestämdes hur saltet skulle reduceras samt hur vidare tester skulle 

se ut. Beslutet att studien skulle behandla saltreduktion i två olika utföranden togs i samråd med 

produktutvecklare på Livsmedelsföretaget. Reduktionerna som vid pilottestet tycktes mest lika 

referensprovet var 0,8 % salt och varianten med 0,65 % salt + 0,35 % Saltwell. Se tabell 1, 

Pilotstudie vattentest i resultat.   

Som nämnts tidigare, utfördes två olika varianter av saltreduktion  på grund av att 

uppdragsgivaren skulle få möjlighet till att välja vilken de ansåg var det bästa alternativet för 

produktion, efter att resultatet hade analyserats.  

Sopporna  
Soppor i tre olika utföranden av saltinnehåll tillagades:   

· Soppa 1 med ett saltinnehåll på 1 % (referensprodukt)  

· Soppa 2 med 0,8 % salt    

· Soppa 3 med 0,65 % salt och 0,35 % Saltwell  

  

De saltreducerade sopporna (soppa 2 och soppa 3) har olika salthalt men innehåller samma 

mängd natrium. Mängden tillsatt salt är densamma för referensprovet och provet med 0,65 % salt 

och 0,35 % Saltwell (soppa 3), men natriumhalten är lägre än referensprovet och densamma som 

0,8 % salthalt.   
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Rotfruktsoppans innehåll, ingredienserna presenteras i fallande ordning: 

· vatten  

· palsternacka  

· kålrot  

· morot  

· potatis  

· grädde  

· vitkål  

· lök  

· buljong  

· lök  

· ramslök  

· blomkål  

· vitlök  

· vinäger  

· olivolja  

· ingefära  

· vitpeppar 

  

Köksdag 1: Sopporna har identiska ingredienser och mängder av dessa, förutom saltinnehållet 

som skiljer sig åt enligt ovan. Alla grönsaker var frysta och skurna. Grönsaker och kryddor 

vägdes upp för respektive soppa och placerades åter i frys innan tillagning som skulle ske 

följande dag. Även en del av frysta grönsaker som inte skulle kokas med eller mixas vägdes upp 

separat. Kryddor placerades i skafferi.  

 

Köksdag 2: De förberedda, uppvägda grönsakerna togs ut ur frys och uppmätta kryddor togs fram 

från skafferi. Sopporna tillreddes och kokades upp var för sig. Därefter mixades uppkoket av 
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varje soppa och vägdes upp i burkar med 100 gram omixade råa grönsaker och 380 gram mixad 

kokt soppa. Lock på burkarna svetsades fast med maskin Grunwald, Sealmat S1A.   

Nästa steg var autoklavering, sopporna autoklaverades två timmar i autoklav Dekra, Autoclave 

Rotate, modell SR 800x800 ID S-WR-SA.   

Burkarna förvarades efter detta, väl märkta med respektive saltinnehåll i kyl för att användas vid 

tillfället för sensorisk test, som skulle ske veckan därpå. De förvarades i kyl på grund av att 

soppan är en kylvara och inte är hållbar ur ett livsmedelsäkerhets perspektiv i rumstemperatur.  

  

Val  av  metod    
Sensorisk analys i form av triangeltester genomfördes. Triangeltester valdes för att mäta om det 

fanns en skillnad mot referenssoppan - den soppa som idag säljs på marknaden och de reducerade 

alternativen med lägre saltinnehåll.  

En mindre kvalitativ del av analysen bestod av frågor där respondenterna skulle svara på vad de 

tyckte om provet som de ansåg skiljde sig från de båda andra, i fråga om smak, konsistens och 

doft. Bedömarna fick fylla i en svarsblankett (Se bilaga 1 för svarsblankett).   
  

Genomförandet  av  sensorisk  test  
För att undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan referensprovet och de 

saltreducerade proverna, användes triangeltest. Beskrivning av triangeltest finns i ISO-standard 

4120:2004 som är standarden för triangeltest. Metoden är ett skillnadstest som svarar på frågan: 

Är det någon skillnad mellan två prover. Denna metod visar endast om det finns en skillnad inte 

vad skillnaden består i. Utöver testet gjordes en kvalitativ del för att studera bedömarnas 

inställning till lägre salthalt.    

Proverna i triangeltestet serverades enligt schemat som visas i tabell 1.  
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Tabell 1: Illustration av provserier 

  

Provserie  1:  0,8  %  salthalt  (soppa  2)   Provserie  2:  
0,65  %  salt  och  0,35  %  Saltwell  
(soppa  3)  

Triangel 1: 0,8 %, 0,8 %, referens   Triangel 1: Saltwell, Saltwell, referens  

Triangel 2: 0,8 %, referens, referens   Triangel 2: Saltwell, referens, referens  

Triangel 3: 0,8 %, 0,8 %, referens   Triangel 3: Saltwell, Saltwell, referens  

	    

I det sensoriska testet gjordes 27 bedömningar, med 9 respondenter. Varje bedömare testade varje 

provserie tre gånger, vilket gav 27 bedömningar.  Rekommenderat antal bedömare för triangeltest 

är 20 - 30 personer (Albinson et al., 2013). Testerna hölls i ett större provkök i uppdragsgivarnas 

(livsmedelsföretagets) lokaler. Bedömarna var sedan tidigare bekanta med sensoriska 

bedömningar men de var inte en tränad panel.  

Innan testet startade fick alla bedömare en genomgång av smak – att smak är att hitta 

grundsmakerna, sött, salt, beskt, surt och umami. Konsistens - munkänslan och doft – stark eller 

svag doft. Genomgången gjordes för att eliminera svar som ”knastrig smak”. Förutom att de 

skulle välja det prov de tyckte skiljde sig i triangeln, så skulle de även svara på vad de i så fall 

tyckte det var som gjorde skillnad i smak, konsistens och doft mellan proverna (Se Bilaga 1 för 

svarsblanketter). Paneldeltagarna blev ombedda att dricka vatten mellan proverna för att 

neutralisera smaklökarna. Bedömarna fick ca 1 dl soppa/test.  

Det var av vikt att använda flera koder då paneldeltagarna testade provserien 3 gånger per 

deltagare. Kodningen minskade möjligheten att lista ut vilket prov som bedömdes. Även grytor 

var uppmärkta med koder för att förenkla det logistiska arbetet och undvika förväxling av prov 

vid upphällning i provkopp (Heymann & Lawless., 1998).  

Vid provtillfället separerades referensprov från de saltreducerade proverna. Ansvarsområden 

delades upp. Där en av författarna hade ansvar för referensprov och en hade ansvar för de 

saltreducerade proverna. Varje gång provdeltagarna hade genomgått en provserie prickades 

denna av på en serveringslista för att man skulle veta exakt hur många provserier som var kvar. 
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Varje bedömare fick sammanlagt svara på 6 bedömningar, vilket innebär 6 svarsblanketter per 

person. Svarsblanketterna var märkta med nummer 1 - 6 för att bedömarna inte skulle missta sig 

och svara på fel blankett.   

Sensorisk  analys      
En rättningsmall enligt Albinsson et al. (2013) användes för att utvärdera svar från den sensoriska 

analysen (Se Bilaga 2 för rättningsmall). Resultaten räknades ihop och signifikansnivå om 95 % 

bestämdes för att säkerställa skillnad mellan referensprov och saltreducerade prov. De kvalitativa 

kommentarerna sammanställdes och tolkades utifrån de ord bedömarna svarat med.    

Med denna formel beräknades hur många bedömare som skulle kunna urskilja “rätt” prov för att 

säkerställa sannolikheten på 95 %.  

𝑥 = 0,4717𝑧	  √𝑛 + (2𝑛 + 3)/6 (Broessler, Pangborn, Sidel & Stone, 1978).  

I den aktuella studien med resultatsiffror som grund ser formeln ut som följer: 

14 = 0,4717 x 1,64 √27+(2 x 27 + 3)/6  (Broessler et al., 1978) där Z  står 

för 1,64 enligt Broessler et al, (1978) vid ett p – värde på 0,05 och 0,4717 berättar att det varit 

fråga om ett triangeltest.  

  

Urval  och  etiska  överväganden  
Som testpanel till de sensoriska testerna användes anställda på det livsmedelsföretag i södra 

Sverige som studien utförts i uppdrag av. En etisk aspekt av denna uppdragsstudie är att 

Livsmedelsföretaget bett om anonymitet, vilken också har respekterats. Alla ingredienser i 

materialet som använts är angivna utan måttenheter. 

 

Bedömarna var inte tränade men hade en förförståelse för triangeltester. Utifrån de resurser som 

fanns kunde man inte använda en tränad panel. Panelen var dock bekanta med sensoriska 

bedömningar. Bedömarna hade ingen vetskap om vad det var som skulle bedömas, det vill säga 

salt. Detta var ett medvetet val för att de inte skulle leta efter smaken salt. Urvalet som har 

använts är ett sannolikhets urval. Med vilket menas att man från början medvetet bjöd in ett antal 

personer, utan att från början veta vilka av dessa personer som skulle delta.   
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Bedömarna blev tydligt informerade om vad det var som skulle provas, det vill säga en 

rotfruktssoppa. Denna aspekt behandlade informationskravet. De blev informerade om att testet 

inte var något tvång och de fick gå när som helst under provtillfället. Alla deltagare var över 18 

år. De fick också veta innan testet hur många prover de skulle få genomgå samt ungefär hur lång 

tid det skulle ta. Bedömarna informerades om att författarna var studenter från Högskolan i 

Kristianstad. Bedömarna är anonyma och ingen information kommer att framgå i texten om de 

som deltog. All information stannar mellan uppsatsförfattarna. Denna aspekt behandlar 

konfidentialitetskravet.   

Resultat  

Pilottest  
Smaken på Saltwell i vatten var besk, kort och något metallisk. Det fanns ingen eller väldigt svag 

eftersmak, detta gjorde att beslut att gå vidare med ett alternativ där salt helt skulle ersättas av 

Saltwell förkastades.   

Tabell 2: Pilotstudie vattentest  

1 % salt    tydlig sälta, tydlig eftersmak  

0,8 % salt    tydlig sälta, tydlig eftersmak   

enbart Saltwell    besk, metallisk, kort eller ingen eftersmak  

0,65 % salt+0,35 % Saltwell     tydlig sälta, något metallisk, kortare eftersmak 
än enbart salt  

Triangeltest  
Resultaten av de sensoriska bedömningarna visade att det förelåg en signifikant skillnad mellan 

referensprovet och provet med reducerad salthalt. Både prov 2 med en salthalt på 0,8 % och prov 

3 med 0,65 % salt och 0,35 % Saltwell visade en skillnad mot referensprovet (se tabell 3.1 och 

3.2).   

Det var 27 deltagare i bedömningen och 14 stycken svarade att de kände skillnad, vilket var 

gränsen för att skillnaden mellan proverna skulle vara statistiskt signifikant (Albinsson et al., 

2013).   
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Tabell 3.1 Resultat referenssoppa mot 0,8 % salthalt  
Antal rätt svar:    14 (av 27)  
n (stickprov):    27  
%:     51,8  
Signifikansnivå (5 %):  p = 0,05  
  
  
Tabell 3.2 Resultat referenssoppa mot 0,65 % salthalt och 0,35 % Saltwell  
Antal rätta svar:   14 (av 27)  
n (stickprov):    27  
%:     51,8  
Signifikansnivå (5 %):  p = 0,05  
  
  

Kvalitativa  kommentarer  
Nedan presenteras tabeller över resultat av kommentarer för varje saltreduktion/referensprov.  
  
Tabell 4.1 Kommentarer för referensprov  
  
Smak              Doft              Konsistens  
  
Intensiv smak                                   Doftade rotfrukter                     Grynig  
Hetta                                                 Stark doft                                  Blankare  
Tydligare smak av rotfrukter            Svag doft                                  Mindre grynig  
Salt smak  
Peppar smak  
Smakrik  
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Tabell 4.2 Kommentarer för 0,8 % salthalt  
  
Smak                                                 Doft                                             Konsistens  
  
Mindre salt                                        Doftar palsternacka                     Tjockare konsistens  
Mildare smak                                    Doftar rotfrukter                          Ingen skillnad   
Rundare smak                                   Distinktare doft  
Sötare smak  
Mindre syrlig  
Kokossmak (sött)  
Salt smak  
Mindre söt    
  
  
  
 
Tabell 4.3 Kommentarer för 0,65 % salt+ 0,35 % Saltwell   
  
Smak                                             Doft                                                 Konsistens  
  
Mildare                                          Doftar palsternacka                         Ingen skillnad  
Mindre salt                                    Doftar rotfrukter  
Mindre söt  
Mindre hetta  
Salt smak  
Kokossmak  
  

Diskussion  

Resultat  
Resultatet av denna studie visade att det fanns en signifikant skillnad mellan referensprov och 

prov som genomgått saltreduktion. Skillnaden var dock precis på gränsen att vara signifikant och 

kommentarerna om de reducerade proverna var inte mer negativa eller positiva än referensprovet. 

Varför bedömarna inte tyckte de reducerade sopporna var märkbart sämre i smak, konsistens och 

doft kan bero på sammansättningen av soppan. Soppan innehåller bland annat söta rotfrukter och 

smakrik buljong vilket gör att saltet inte är allt, utan andra smak-komponenter bidrar med olika 

smaktoner. Detta stämmer väl överens med tidigare studier som visar hur olika flyktiga 



  
  
  

19  

  

smakämnen interagerar med makronutrienter som fett, proteiner och kolhydrater (Brunton et al., 

2013)   

Studien är baserad på en reformulering av rotfruktssoppa. Det som undersökts är om det efter  

sänkning av salthalten eller ett utbyte mot saltersättningsprodukten Saltwell, har bidragit till att 

den sensoriska upplevelsen i fråga om smak, konsistens och doft förändrats och visat en skillnad 

mot referensprodukten. Saltreduktionen som nämnts tidigare, genomfördes på två olika sätt. Från 

1 % salthalt till 0,8 % salthalt samt 0,65 % salt och 0,35 % Saltwell. Efter att ha genomfört 

triangeltest med produkterna så visade det sig vara statistiskt säkerställda och signifikanta 

skillnader mellan referensprov och de saltreducerade sopporna (p=0,05). Resultatet av 

triangeltestet visar på liknande resultat som tidigare forskning (Brunton et al., 2011) vilka har 

kommit fram till att en sänkning på 20% är möjlig. Skillnaden var signifikant och med 

utgångspunkt från de kvalitativa kommentarerna tolkades en positiv inställning till sänkningen. 

Studien av Brunton et al., (2011) utfördes på en chili con carne som precis som rotfruktssoppa är 

en rätt med många smak-komponenter som bidrar till fyllig smak. Detta är en viktig aspekt vid 

reduktion av salt.  

Mot bakgrund att livsmedelsföretaget där studien ägt rum, har viljan att utveckla soppor med 

lägre natriumhalt, hjälper de konsumenter som köper denna rotfruktsoppa att minska sin 

saltkonsumtion. Detta går helt i linje med vad forskare kommit fram till i andra studier om vad 

som är nödvändigt för industrin att göra (Batenburg, 2009; Brunton, 2011). Arbetet att minska 

den globala saltkonsumtionen och hitta möjliga strategier att öka andelen frisk befolkning är av 

yttersta vikt och både WHO och de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR, 2012) arbetar 

aktivt med detta. Enligt (NNR, 2012) bör man få i sig ett minimibehov av salt på 0,575 gram salt 

per dag, detta innebär att salt därmed inte bör reduceras i den dagliga kosten så mycket att man 

konsumerar under minimumbehovet. Salt bör därför reduceras i den mån att intaget av salt sker 

under 5-6 gram per dag men över 0,575 gram. Det är viktigt att göra reduktionen balanserad.   

    
Resultatet från triangeltestet visar att det till 95 % säkerhet är en skillnad mellan de reformulerade 

sopporna och referenssoppan. Detta resultat går helt i linje med tidigare forskning som visar att 

en sänkning av salt i livsmedel oftast bidrar till en skillnad i sensorisk upplevelse (Angus et al., 

2006).   

Tidigare studier visar bland annat att det är svårt att undgå en besk smak vid sänkning av natrium. 

I Angus et al., (2006) studie har vissa syrliga toner framkommit vid saltreduktion. I den aktuella 
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soppstudien har kommentarer om mindre syrlighet kunnat utläsas från bedömarna, detta gällde 

främst soppan som var reducerad till 0,8 % med enbart en sänkning. Bedömaren tyckte alltså 

tvärtom att det var referenssoppan som var den syrligare av de två. Detta kan ha att göra med 

människors olika känslighet för olika grundsmaker och också hur mycket salt just den bedömaren 

är van att konsumera, det vill säga hur stor känslighet hen har för salt smak (Bobowski et al., 

2014). Den syrliga tonen beror oftast på att man i de flesta fall minskar på natriumklorid (NaCl) 

och tillsätter kaliumklorid (KCl), vilket därmed förändrar den unika föreningen av natrium och 

klorid som utgör den salta smaken (Jonsson et al., 2007). Tidigare forskning (Angus et al., 2006) 

visar också att det oftast är den beska smaken som träder fram vid en sänkning av natriumhalten. 

Saltwell, som används i de reformulerade sopporna är en saltersättningsprodukt som innehåller 

kalium. Det kunde därför från början antas att denna skulle ha en besk smak, då problemet med 

att saltersättningsprodukter med kaliumklorid ofta bidrar med en bitter och metallisk ton, det här 

bekräftades av vattentesterna/pilotstudien där Saltwell blandades ut i vatten, vilket även studien 

Current salt reduction strategies and their effect on sensory acceptability: a study with reduced 

salt ready-meals (Brunton et al., 2011) visar.  En annan upptäckt var att smaken blev kort och 

inte stannade kvar i munnen. Efter att vattentesterna hade genomförts togs beslutet att använda 

sig av en kombination av Saltwell och vanligt salt (natriumklorid) för att den beska smaken inte 

skulle tränga igenom i sopporna. Kommentarerna kring smak, doft och konsistens på provet med 

0,8 % salthalt samt provet med Saltwell var snarlika ur många aspekter, vilket gör det viktigt att 

uppmärksamma att kombinationen av Saltwell och salt inte nödvändigtvis är bättre än en 

saltreduktion till 0,8 % salt, som för övrigt egentligen blir mer effektiv för företaget i fråga, då de 

kan undvika onödigt många komponenter i soppan.   

(Ipsos, 2012) har utfört en liknande undersökning om saltreduktion och Saltwell. De fick 

kommentarer som överensstämmer med de som presenteras i denna undersökning såsom till 

exempel “mildare salt smak” (Ipsos, 2012). Ipsos studie är intressant att titta på då förfarandet 

liknar reformuleringen av rotfruktssopporna. De har enbart använt sig av ersättningssaltet och når 

därmed ner till en saltnivå på 0,65 % salt (natrium).  Resultatet från reformuleringen av de 

saltreducerade sopporna visade inte specifikt på att bedömarna tyckte att smaken var besk, utan 

“mildare”, “sötare” och “mindre salt smak” vare sig det gällde produkten som endast var sänkt 

eller produkten med Saltwell vilket är i samklang med (Ipsos, Salinity, 2012; Brunton, 2011) som 

genomförde en liknande saltreduktion och fick liknande resultat. Slutsatsen av det är att den 
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beska smaken inte tränger igenom vid en saltsänkning runt 20 % / utbyte mot Saltwell med en 

kombination av tidigare smak-komponenter.    

  

Kvalitativa  kommentarer  
De kvalitativa kommentarerna från bedömarna visar även de att det finns skillnad mellan 

sopporna. Flertalet kommentarer kan tolkas som positiva till denna skillnad.    

I den sensoriska analysen ombads bedömarna att skriva kvalitativa kommentarer i fråga om 

smak, konsistens och doft. Kommentarerna presenterade lite djupare vad bedömarna hade för 

inställning till de olika proverna, detta var av intresse att se till då Bobowski et al., (2014) har sett 

att bedömarens motivation till att sänka saltet i maten spelar roll i hur positiv inställningen för 

sänkningen blir. För att kunna fastställa gillande på vetenskaplig grund hade man varit tvungen 

till att genomföra en mer omfattande studie. Denna metod reflekterar endast över bedömarnas 

inställning och används som ett komplement till den sensoriska analysen. Det visade sig att 

bedömarna inte var negativa till de saltreducerade proverna. Man kunde dock se ett mönster att 

de saltreducerade proverna i de flesta fall ansågs vara mildare i smak än referensprovet, vilket 

gällde både för provet med 0,8 % salt och Saltwell, detta är också en kommentar som har 

förekommit i tidigare studier med Saltwell (Ipsos, 2012). Många av kommentarerna var liknande 

för samtliga prover vilket visar att bedömarna många gånger var osäkra på vilket prov som stack 

ut eller vad skillnaden bestod i. Det fanns ofta kommentarer som “god”, “svårt att urskilja”, 

“mycket god” eller “känner ingen skillnad”. Även tidigare studie som (Brunton et al., 2011) 

presenterade ett resultat där bedömarna verkade ha svårt att urskilja reduktionen trots att 

resultatet blev signifikant. Vilket innebär att det vid en sänkning av 20 % salt är svårt att känna 

vad skillnaden i smakrika produkter består i. Av det kan man dra slutsatsen att resultatet som blev 

signifikant, inte nödvändigtvis behöver vara något som är till nackdel för 

företaget/uppdragsgivarna i deras strävan att minska salthalten.   
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Kritisk  analys  av  metod  och  urval  
Syftet med den sensoriska analysen var att fastställa om det förelåg signifikant skillnad mellan 

referensprov och de saltreducerade proverna. Alltså om något av proverna avviker i den 

sensoriska upplevelsen efter en saltreduktion.  

Metoden triangeltest valdes, som är ett skillnadstest och presenterar om det finns skillnad mellan 

proven. I ett nästa steg hade man kunnat använda sig av ett partest där bedömarna i förväg vet 

vad det är som ska bedömas. I ett partest använder man sig av två prover som testas mot varandra 

(Albinson et al., 2013). I en framtida studie skulle man kunna komplettera med ett gillandetest för 

att gå in djupare på vad konsumenterna faktiskt tycker vad gäller smak, textur och doft. Det kan 

därför vara till stor vikt att använda sig av förbestämda egenskapsord, en sådan metod kallas för 

”Free Choice profile” där en tränad panel används.  Bedömarna var sedan tidigare bekanta med 

sensoriska tester, men de var inte tränade. På grund av bristande resurser fick tränad panel 

uteslutas, som troligtvis hade bidragit med andra egenskapsord, haft en djupare förståelse och 

möjligtvis hittat det som söktes även om det var outtalat. En tränad panel är uttagen på grund av 

sina känsliga sinnen vilket troligtvis hade gjort att skillnaden mellan referensprov och de 

reducerade proverna hade varit mer signifikant. Egenskapsord används ofta i sensoriska 

bedömningar det är panelen som tillsammans diskuterar fram orden för olika livsmedel. 

Egenskapsorden är till för att beskriva hur produkter upplevs och beskriva skillnader. Paneler 

som inte är tränade har ofta svårt att ta fram egenskapsord (Gustafsson et al., 2014). En annan  

nackdel som kan diskuteras är att studien inte mätt/dokumenterat bedömarnas saltkonsumtion, det 

vill säga vad Bobowski et al. (2014) tar upp i sin studie. Äter bedömaren en kost med högt 

saltinnehåll är den mer känslig eller negativ till en sänkning. Detta kan spela roll i skillnadstest 

där den med hög salttolerans kan tycka att den reducerade soppan tappat smakintensitet. 

Resultatet var precis på gränsen till signifikant, men om triangeltestet hade använts i analytiska 

sammanhang med analytisk panel hade det antagligen haft en högre signifikans. Bedömarna fick 

testa varje prov tre gånger var. Denna metod användes för att det skulle bli ett så starkt resultat 

som möjligt, mer problematiskt för bedömarna samt att studien skulle nå ett urval på 20-30 

stycken. Problemet med den valda metoden är att bedömarna efter ett tag blir otåliga och har 

svårt att känna av alla smaker på grund av att man har smakat, doftat och studerat soppan flera 

gånger. Detta kunde man märka av då de hade svårare att känna skillnaden i slutet av 

provtillfället.   
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Även om inga egenskapsord togs fram i förväg eller en tränad panel användes, så kunde man än 

dock studera bedömarnas inställning genom deras kommentarer. En framtida studie bör som 

nämnts vara mer omfattande och undersöka gillande.   

  

Framtiden  
Brunton et al., (2013) menar att det i nuläget finns väldigt få studier kring saltreduktion i 

industriellt framställda livsmedel ur ett sensoriskt perspektiv. Ur folkhälsoperspektiv och för att 

nå målen WHO har satt upp för en globalt lägre saltkonsumtion finns det fler rätter i färdigmat-

spektrat att undersöka sensoriskt. Särskilt då denna måltidslösning är något som brukas av en stor 

del av befolkningen både i Sverige och globalt har studien en relevans för ämnet mat- och måltid. 

Många studier tittar på saltreduktion ur ett matsäkerhetsperspektiv men det sensoriska verkar 

komma i skymundan. En framtida studie på samma soppa hade kunnat verka djupare med en 

testpanel som tränas upp och skapar användbara egenskapsord för att säkerställa vilka smaker 

som framträder alternativt dämpas mer exakt. Vid en sådan studie hade det kunnat framkomma 

vilka ingredienser som skulle kunna tänkas ersätta saltet och ändå erhålla en god smak. Kanske 

hade det då funnits möjlighet att sänka salthalten ytterligare. Tidigare forskning samt aktuell 

studie visar på att det med stor sannolikhet blir en skillnad i den sensoriska upplevelsen när man 

genomför en saltreduktion. Ett alternativ för en framtida studie hade också varit att undersöka 

vilka egenskaper, komponenter och sammansättning produkten bör ha för att saltreduktionen ska 

bli så godtagbar av konsumenten som möjligt, trots en saltsänkning. Det är därför viktigt att man 

produktutvecklar soppan och dess komponenter för att studera vad som är det bästa alternativet 

för att saltreduktionen ska vara så omärkbar som möjligt. För att utveckla den aktuella studien 

kan uppdragsgivaren gå vidare med ett gillandetest för att veta mer exakt vad konsumenterna 

tycker om sopporna. Möjligheten finns att konsumenterna gillar de reducerade sopporna mer än 

referensprodukten. Det är dock svårt att urskilja exakt gillande genom att endast studera 

kommentarerna från de sensoriska testerna. Genom kommentarerna kan man endast dra 

slutsatsen om inställningen är positiv eller negativ till den sensoriska upplevelsen, samt om de 

tyckte att proverna var beska som är en viktig aspekt när man jämför med tidigare forskningar. 

Därför hade ett gillande test varit till stor hjälp om uppdragsgivarna väljer att ta studien vidare. 

Genom att finna en metod för livsmedel där saltreduktion accepteras av konsumenterna, så kan 
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det även bidra till att främja ett mer hälsosamt samhälle och successivt leda till en lägre 

saltkonsumtion, det förhindrar i sin tur hjärt- och kärlsjukdom.   

Slutsats  
Saltreduktion är möjlig att genomföra i industriellt producerade produkter förutsatt att de i 

grunden innehåller många smakkomponenter. Denna studie visar att saltreduktion av 

rotfruktsoppa samt utbyte av salt mot saltersättningsprodukt upplevs resultera i en sensorisk 

skillnad i jämförelse med ursprungsprodukten. De kvalitativa kommentarerna visar att bedömarna 

hade en positiv inställning till den sensoriska upplevelsen. I enlighet med tidigare studier visar 

även denna studie att det är svårt att reducera salthalten obemärkt..  
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Bilagor  
  

Bilaga  1  –  Svarsblankett  
Triangeltest Rotfruktssoppa 2016-04-21  
Du får tre prover, varav två är lika. Smaka på dem. Markera med ett kryss vilket av proverna som 
är olikt de andra. Känner du ingen skillnad, kryssa i det du tror skiljer sig.    
Skölj munnen noga mellan varje prov.   
Innan du provar! Skriv upp koderna i provkolumnen nedan.  
  
Prov nr           

Vilket prov är olikt de 
två andra?   

        

smak     

doft      

konsistens     

  
  
  
Kommentarer  angående  smak,  doft  och  konsistens:    
  
  
  
Tack  för  Er  medverkan!    

Med  vänlig  hälsning  Isabelle  &  Jannice,  Gastronomistudenter  Högskolan  Kristianstad    
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Bilaga  2  -  Rättningsmall  
Produkt: Rotfruktssoppa                              Egenskap: Saltreduktion 1% - 0,8% salt  
Testnr: 1                                                       Datum: 2016-04-21  
Prov A:  Referensprov                                  Koder: 12, 315, 632, 174   
Prov B:   0,8% salt                                        Koder: 186, 152, 347  
  
  
Bedömare  Serverings-                               Koder                         Svar        Kommentarer  
                       ordning  
  
  
                 

1   B A A      347,174, 315   B   Mindre salt, distinktare 
doft, aningen tjockare 
konsistens  

2   B B A      186, 152, 632   A   Intensivare smak, mindre 
grynig  

3   A A B       12, 174, 186   B   Syrligare smak, grynigare  

4   B A A       347, 174, 315   A   Mild i smaken, bismak  

5   B B A      152, 186, 632   A   Blankare  

6   A A B       12, 174, 186   B   Mildare, rundare smak  

7   B A A       347, 315, 174   B   -  

8   B B A      152, 186, 632   A   -  

9   A A B       12, 174,186   B   -  

10   B A A       347, 174, 315   A   -  

11   B B A      152, 186, 632   A   Svag smak och doft  

12   A A B       174, 12, 186    A   Smakar mycket salt, 
svag doft  

13   B A A      186, 12, 174   B   Kokossmak, ingen 
skillnad i doft och 
konsistens  
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14   B B A      347, 152, 632   A   Tydligare smak av 
rotfrukter  

15   A A B      12, 315, 186   A   Sötare smak   

16   B A A      186, 12 174   B   Besk eftersmak  

17   B B A      347, 152, 632   B   Svagare smak  

18   A A B      12, 315, 186   A   Samma smak  

19   B A A      186, 174, 12   A   Mer pepprig, vitpeppar?   

20   B B A      347, 152, 632   B   Mer syra, mer hetta  

21   A A B      315, 12, 186   A   Mindre syra, mindre 
sötma  

22   B A A       186, 174, 12   A   Något mer smakrik  

23   B B A      152, 347, 632   B   Mer pepprig  

24   A A B       12, 315, 186   A   -  

25   B A A      186, 12,174   B   Mindre syra   

26   B B A      152, 347, 632   A   -  

27   A A B       315, 12, 186   A   Mer vitpeppar  
  
  
  
  
Produkt: Rotfruktssoppa                              Egenskap: Saltreduktion 1% - 0,65 salt+0,35          
                           Saltwell - motsvarar 0,8%    salthalt  
Testnr: 2                                                       Datum: 2016-04-21  
Prov A:  Referensprov                                  Koder: 12, 315, 632, 174  
Prov B:   0,65% salt+0,35%saltwell             Koder: 155, 348, 223  
  
  
  
Bedömare   Serverings-      Koder                   Svar    Kommentarer  
                    ordning  
  
  
  

           1   B A A   155, 632, 315   B   Mildare smak, ej lika salt, 
doftar palsternacka  
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2   B B A   348, 223, 315   A   Syrligare, starkare doft, 
grynigare  

3   A A B    12, 174, 155   B   Mildare smak  

4   B A A    155, 632, 315             B   Mildare smak  

5   B B A   348, 223, 315   A   -  

6   A A B    12, 174, 155   B   -  

7   B A A    155, 315, 632   B   -  

8   B B A   348, 223, 315   B   -  

9   A A B    174, 12, 155   B   -  

10   B A A    155, 315, 632   B   -  

11   B B A   223, 348, 315   B   Salt smak, doftar rotfrukter  

12   A A B    174, 12, 155    B   Smakar salt  

13   B A A   155, 315, 632   B   Mindre söt  

14   B B A   223, 348, 12   B   Mer kokossmak  

15   A A B   174, 632, 223   A   Mindre purjolöksmak  

16   B A A   155, 315, 632   A   -  

17   B B A   348, 223, 12   B   Något svagare smak  

18   A A B   632, 174, 223     B   -  

19   B A A   155, 315, 632   A   Mindre salt, mindre syra  

20   B B A   223, 348, 12   B   -  

21   A A B   632, 174, 223   A   -  

22   B A A    155, 315, 632   A   Mer vitlökssmak  

23   B B A   223, 348, 12   A   Sötare smak  

24   A A B    174, 632, 223   A   Sötare, mer syra  

25   B A A   155, 315, 632            A   Mer sting  

26   B B A   223, 348, 12   B   Mindre hetta, mindre syra  

27   A A B    174, 632, 223      Mer vitlökssmak   
  
  

  

  
  
  


