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Summary 
 
Since older people have higher protein requirements, the de-
velopment of protein-enriched foods for this group of consum-
ers can contribute to their nutritional needs.  
 
Based on the results of a recent project, the current muffin pro-
ject aimed to test different process conditions and ingredients 
in order to develop an optimal almond flour muffin for the old 
consumers. 
 
12 different process conditions and ingredients were tested 
and evaluated with sensory specialists, before the optimal 
whipping time and ingredients were determined. Volume, 
color, shrinkage and size were registered in this process. The fi-
nal muffin recipe containing 14 E% protein was tested using 
the optimal whipping time against a higher (1 min low speed 
and 5 or 10 min high speed). 
 
Two consumer groups, in total 24 old people with the average 
age of 89 ± 8 years at two nursing homes in Southern Sweden 
evaluated the sensory characteristics (appearance, odor, taste, 
texture and the appropriateness as an in-between-meal snack) 
of the two different muffins. The answers were discriminated 
on a 5-point hedonic scale from 1=very bad to 5=very good.  
There were no significant differences between the two muffins 
regarding all sensory factors. Both muffins were evaluated 
above average = “Neither good or bad” regarding all sensory 
characteristics, and the taste of the muffins was the sensory pa-
rameter, which was evaluated the best.  
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Dansk resumé 
 
Da ældre mennesker har et øget proteinbehov, kan udviklingen 
af proteinberigede fødevarer til denne forbrugergruppe bi-
drage til, at de når deres ernæringsmæssige behov. Baseret på 
resultaterne af et nyligt projekt, havde dette muffin-projekt til 
formål, at afprøve forskellige tilberedningsmetoder og ingredi-
enssammensætninger, for at udvikle en optimal mandelmel-
muffin til gamle mennesker. 12 forskellige tilberedningsme-
toder og sammensætninger af ingredienser blev testet og eva-
lueret med sensoriske specialister, før den optimale pisketid og 
ingredienssammensætning blev fundet. Volumen, farve, svind 
og størrelse blev registreret i denne proces. Den endelige muf-
finopskrift indeholdt 14 E% protein og blev testet af to forbru-
gergrupper med den optimale pisketid mod en højere (1 min 
lav hastighed og hhv. 5 eller 10 minutter med høj hastighed). 
De to forbrugergrupper med i alt 24 gamle mennesker med 
gennemsnitsalderen 89 ±8 år på to plejehjem i Sydsverige eva-
luerede de sensoriske egenskaber (udseende, lugt, smag, konsi-
stens, og hvordan muffinen fungerede som et mellemmåltid) af 
de to forskellige muffins. Svarene blev diskrimineret på en 5-
punkts hedonisk skala fra 1 =meget dårligt til 5 =meget godt. 
Der var ingen signifikante forskelle mellem de to muffins med 
hensyn til alle de sensoriske faktorer. Begge muffins blev eva-
lueret over gennemsnittet = "Hverken god eller dårlig" i forhold 
til alle de sensoriske egenskaber, og smagen var det sensoriske 
parameter, som blev evalueret bedst. 
 
Muffinens pisketid påvirkede dermed ikke de sensoriske para-
metre for de to muffins. Forbrugerne bedømte alle de senso-
riske karakteristika for de to muffins positivt, hvilket betyder, 
at muffinen blev positivt accepteret af de gamle mennesker, og 
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at den udviklede opskrift har et faktisk potentiale som en 
mellemmåltidssnack til denne forbrugergruppe. 
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Indledning 
 
I Skandinavien er underernæring primært et problem iblandt 
ældre. Frekvensen er relativ hyppigt i denne gruppe. 15 pro-
cent af hjemmeboende ældre og 40-60 procent af ældre men-
nesker, der bor på plejehjem er i risiko for underernæring 
(Kondrup, 2014; Beck & Kjær, 2010). Der er mange årsager til 
dette. Heriblandt forekommer både fysiske og psykiske ænd-
ringer i alderdommen. For eksempel får ældre mennesker 
mindre appetit og deres muskelmasse reduceres gradvist med 
alderen. Dette er en uheldig kombination, hvilket gør, at ældre 
mennesker har et øget proteinbehov. Udover disse ændringer 
oplever ældre mennesker også sensoriske, hormonelle og neu-
rologiske ændringer og forringelse af tand og mundstatus 
(Morley, 2001). Dette påvirker den ældre persons spisevaner 
og reducerer energiindtag, hvilket igen påvirker den ældres 
ernæringsmæssige status, immunforsvar, funktionsevne og 
livskvalitet negativt (Berteretche et al., 2004).  
 
Fødevarepræferencer, spisevaner og smag udvikles gennem li-
vet, og er afgørende for, hvad vi vælger at spise (Cardello, 
1994). Udvikling af proteinberigede fødevarer og produkter 
som de ældre har præferencer for, kan således bidrage til at 
denne forbrugergruppe når deres ernæringsmæssige behov 
(van der Zanden et al., 2014). Dette er tidligere forsøgt i flere 
patientstudier med forskellig effekt (Munk et al., 2012; Olin et 
al., 1996; Gall et al., 1998). Muffins og kager er et sådant pro-
dukt, da mange ældre spiser dette til deres eftermiddagskaffe. 
På denne forholdsvis enkle måde kan man give de ældre noget 
af det, de har brug for (protein og energi) igennem noget, de 
kan lide. Produktet i dette projekt er dermed valgt til at være 
muffins. Det er tidligere vist at ældre mennesker foretrækker 



  

6 
 

fødevareprodukter og måltider, der er genkendelige, trygge og 
sikre (Weurlander & Gurner, 2006).  
 
Anbefalingerne i en kost til underernærede ældre udgør ca. 1.1-
1.3 gram protein pr kg. kropsvægt (Pedersen og Ovesen, 2015). 
En nylig rapport med test af mandelmel, soyamel og vallepro-
tein-berigede muffins viste, at muffins beriget med mandelmel 
øgede proteinindholdet med 32 %, og denne muffin blev vurde-
ret til at smage bedst, mens udseendet og teksturen blev vurde-
ret til at være mindre godt. Desuden viste det sig, at tiden, der 
blev brugt på at piske dejen, havde afgørende indflydelse på 
dejens tekstur og luftighed (Andersson, 2015). Når muffindejen 
piskes indkorpereres luft i muffindejen, hvilket giver en blød og 
luftig tekstur. Bageprocessen har yderligere indflydelse på 
dette, men det er uklart om det er sammensætningen af protein 
og stivelse eller fedt og sukker, der har størst indflydelse (An-
dersson, 2015).  
 
Dette muffin pilotprojekt omhandler derfor, at lave en muffin 
med mandelmel målrettet ældre mennesker, hvor tiden for 
piskningen varieres. Baseret på Anderssons ovenstående 
undersøgelse arbejdes i dette pilotprojekt især på at forbedre 
udseende og tekstur.  

 

 

 

 

 



  

7 
 

Formål 
Dette muffin pilotprojekt havde til formål at teste forskellige 
tilberedningsmetoder og ingredienser for at udvikle en senso-
risk optimal mandelmel-muffin til de ældre forbrugere. 
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Del 1: Opskriftsafprøvning 
 
Materialer og Metoder  
En basisopskrift fra undersøgelsen af Andersson (2015) blev 
brugt, og derefter modificeret i forhold til ingredienser og tilbe-
redning. Forskellige ingredienssammensætninger blev afprøvet 
for yderligere at optimere teksturen og gøre den færdige muf-
fin mere luftig. Derfor blev forskellige mængder af bagepulver, 
æg og bananer også varieret. Dette resulterede i 12 forskellige 
batches med forskelllige pisketider og ingredienssammentsæt-
ninger, se resultater, tabel 1. Batch 7-12 havde det højeste pro-
teinindhold pga. disse var tilføjet æg (data ikke vist). Den modi-
ficerede basisopskrift, der blev arbejdet udfra (Batch 0) inde-
holdt følgende ingredienser: 

Ingredienser 
300 gram Engelhardts muffin mix (sukker, hvedemel, æggepul-
ver, kartoffelmel/stivelse, bagepulverE450, E500, aroma, NaCl, 
beta-caroten) 
120 gram rapsolie 
6 gram vaniljesukker 
90 gram vand 
100 gram kvark 
45 gram sukker 
3 gram bagepulver 
185 gram mandelmel 
2 tsk. Stødt kanel 
3 modne bananer 
Muffinforme 
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Alle ingredienserne blev rørt sammen (tørre blandes først og 
derefter de våde) og pisket som standard 1 min ved lav hastig-
hed (røremaskinemodel: TEDDY, Bear Varimixer). Derefter 
blev de forskellige batches pisket ved højeste hastighed i en 
røremaskine i hhv. 5, 7, 9, 12, 21 min. Ca. 20 gram dej blev 
hældt i hver muffinform, og bagt i en forvarmet ovn ved 175° C 
i 11 minutter. 

Basisopskriften blev varieret med forskellige pisketider og in-
gredienser, justeret og testet løbende. Efter hvert batch var 
bagt blev en vurdering og sammenligning af alle batches foreta-
get (optimal/ikke optimal) af 3 personer med sensorisk bagg-
rund; 1 person fra et sensorisk panel og 2 personer med til-
knytning til ELDORADO-projektet. Efterfølgende blev ingredi-
enser og pisketider justeret. I forhold til piskning blev de 
forskellige tider 5, 7, 9, 12, 15, og 21 min afprøvet ved høj has-
tighed. De ingredienser, der blev varieret var banan, æg, bage-
pulver, rapsolie og kvark, der blev varieret i forskellige mæng-
der for at gøre udseende og konsistens optimal.  

Dette resulterede i følgende 12 forskellige batches:  
Batch: 3 bananer, 1 min lav hastighed piskning, 9 min høj hastighed piskning. 
Batch: 3 bananer, 1 min lav hastighed piskning, 12 min høj hastighed piskning. 
Batch: 3 bananer, 1 min lav hastighed piskning, 21 min høj hastighed piskning. 
Batch: 2 bananer, 1 min lav hastighed piskning, 7 min høj hastighed piskning. 
Batch: 2 bananer, 1 min lav hastighed piskning, 15 min høj hastighed piskning. 
Batch: 1 banan, 1 min lav hastighed piskning, 7 min høj hastighed piskning. 
Batch: 1 banan, 2 æg, 1 teskefuld bagepulver. 1 min lav hastighed piskning, 7 min 
høj hastighed piskning. 
Batch: 1 banan, 2 æg. 1 teskefuld bagepulver. 1 min lav hastighed piskning, 5 min 
høj hastighed piskning. 
Batch: 1 banan, 2 æg. 2 teskefulde bagepulver. 1 min lav hastighed, 5 min høj hastig-
hed. 
Batch: 1 banan, 1 æg. 4 teskefulde bagepulver. 1 min lav hastighed piskning, 5 min 
høj hastighed piskning. 
Batch: 1 banan, 1 æg, 4 teskefulde bagepulver, 60 gram rapsolie, 200 gram kvark. 1 
min lav hastighed piskning, 5 min høj hastighed piskning. 
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Batch: 2 bananer, 1 æg, 4 teskefulde bagepulver, 60 gram rapsolie. 1 min lav hastig-
hed piskning, 5 min høj hastighed piskning. 
 
Efter bagning af batches blev følgende registreret: vægt, volu-
men, størrelse, farve og tekstur (tabel 1-3). Desuden blev udse-
ende registreret ved foto (Appendix 1). Teksturskala, som blev 
brugt var Dallman Porskala, som bruges i forhold til at vurdere 
tekstur på Högskolan Kristianstad. Farven blev registreret efter 
bagning ved hjælp af farveskala med 6 gule nuancer (granat-
shop, 2016). Tre personer med sensorisk baggrund smagte, 
vurderede og sammenlignede, hvilken af de 12 batches, der var 
bedst og skulle gå videre til en forbrugertest med ældre ple-
jehjemsbeboere. Alle Batches havde grundet mandelmelet et 
relativt højt proteinindhold (data ikke vist), og det var derfor 
ikke dette kriterie, der var fokus for udvælgelsen. 

 

Resultater 
Da de 3 sensoriske eksperter havde vurderet alle 12 Batches 
blev Batch 10 vurderet som den bedste, da den var mest 
sammenhængende, luftig og ensartet (data ikke vist). Det blev 
derfor besluttet at fortsætte med denne muffin og medtage den 
til en forbrugerundersøgelse med plejehjemsbeboere. To 
forskellige pisketider blev anvendt på denne opskrift (hhv. 5 
min høj hastighed og 10 min høj hastighed), for at teste om de 
ældre kunne bedømme en forskel ved en dobbelt så lang pis-
ketid som den optimale. De teknologiske faktorer for Batch 1-
12 (vægt, svind, densitet, diameter, højde, farve og tekstur) er 
registreret i tabel 1-2. Gennemsnit og standardafvigelse af 
Batch 1-12 ses for samme teknologiske faktorer i tabel 3. I Ap-
pendix 1 ses fotos af de 12 forskellige batches. Den endelige 
muffinopskrift (Batch 10) indeholdt 14 E% protein, 12.2 gram 
protein/ 100 gram. 
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 Tabel 1. Oversigt over forskellige teknologiske faktorer på muffins, Batch 1-6 

 
  Tabel 2. Oversigt over forskellige teknologiske faktorer på muffins, Batch 7-12 (10, bedst i test) 
 

 
  Tabel 3. Oversigt over forskellige teknologiske faktorer på muffins, Batch 1-12 
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Del 2: Forbrugertest 

 

Materialer og metoder 
To forskellige muffins med identiske ingredienser, men forskel-
lige pisketider blev udvalgt til forbrugertest på to forskellige 
plejehjem i Sydsverige. Undersøgelsen blev udført om formid-
dagen på det ene plejehjem med 13 ældre og med 11 ældre om 
eftermiddagen samme dag på det andet plejehjem. Gen-
nemsnitsalderen for de 24 ældre var 89 år (SD ±8 år). Et spør-
geskema blev udformet (Appendix 2), hvor deltageren på egen 
hånd skulle udfylde spørgeskemaet, og blev spurgt til udse-
ende, smag, duft, konsistens og hvad de syntes om at spise 
denne muffin, som et mellemmåltid. Skalaen, der blev benyttet 
var en 5. hedonisk skala, der gik fra ”meget dårlig” til ”meget 
god” med den midterste svarkategori ”hverken god eller dår-
lig”.  
 
De ældre udførte undersøgelsen ved spisebordet i plejehjem-
mets dagligstue og blev i fællesskab introduceret til 
undersøgelsen. Det blev tydeliggjort, hvordan de skulle udføre 
vurderingen ved først at se på muffinen, dernæst dufte til den 
og til sidst smage på den. De ældre blev instrueret i at drikke 
vand mellem de to muffins, og at de skulle tage en normal bid af 
muffinen, når de smagte på den. Yderligere blev det fremhævet, 
at det var en individuel bedømmelse, hvorfor der skulle være 
stille i rummet, mens undersøgelsen forløb. De to muffins fik 
tildelt et trecifret nummer og blev serveret i randomiseret 
rækkefølge, for at minimere risiko for carry-over effekt. 
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Resultater 
Resultaterne af de 24 ældres gennemsnitlige vurderinger af 2 
forskellige muffins med samme ingredienser, men 2 forskellige 
pisketider (5 og 10 min) ses i figur 1, hvor de 5 parametre 
”udseende”, ”duft”, ”smag”, ”tekstur” og ”muffinen som et 
mellemmåltid” blev vurderet på en skala fra ”meget dårlig”=1 
til ”meget god”=5 med den midterste svarkategori ”hverken 
god eller dårlig”=3. Det ses, at alle parametrene blev vurderet 
positivt (over middelsvarkategorien). Smag var det sensoriske 
parameter, som de ældre vurderede som det bedste af de 5 pa-
rametre, og det gennemsnitlige svar var 4=Godt.  
 
Da data var normalfordelte kunne t-test udføres. En statistisk 
sammenligning mellem de to muffins (pisketid på hhv. 5 og 10 
min) viste ved en parret to-halet t-test ingen signifikante fors-
kelle for hvert af de 5 forskellige parametre. 

 
 
Figur 1. Sammenligning af gennemsnit af 24 plejehjemsbeboeres vurdering af udseende, duft, 
smag, tekstur og vurdering af muffinen som mellemmåltid for de to muffins med pisketid hhv. 5 min 
og 10 min. Svarene er vurderet på en 5. hedonisk skala fra 1=rigtig dårlig til 5= rigtig god, med den 
midterste svarkategori 3= hverken god eller dårlig. 
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Diskussion  

 
Formålet for dette projekt var, at skabe en sensorisk optimal 
muffin til de ældre forbrugere. Det vil sige, skabe en muffin 
med et højt proteinindhold, hvor udseende, duft, smag og tek-
stur samtidig var i top. Den amerikanske forfatter McGee har i 
Food and Cooking (2004) beskrevet, at en velgjort muffin har 
en regelmæssig og mør tekstur. Udfordringen i dette er, at et 
højt proteinindhold (fra proteinpulver eller mel med højt pro-
teinindhold såsom mandelmel) i bagværk kan påvirke konsi-
stensen, og gøre dejen tung og mindre luftig. Tolv forskellige 
opskrifter blev afprøvet, hvor ingredienser og pisketid blev va-
rieret. 
 
Teksturen og udseendet blev evalueret af sensoriske eksperter, 
og det blev vurderet at Batch 10 gav den bedste og mest luftige 
tekstur. Denne opskrift blev pisket 1 min ved lav hastighed og 5 
min ved høj hastighed, og ingredienserne var 1 banan, 1 æg og 
4 teskefulde bagepulver. Der var ingen væsentlige forskelle 
mellem de 12 forskellige batches i forhold til teknologiske fak-
torer såsom udseende, vægt, svind, densitet og farve (tabel 1 og 
Appendix 1). Hypotesen var, at pisketiden havde indflydelse på 
dejens luftighed, hvilket også blev vurderet af de sensoriske 
eksperter, men både for kort og for lang pisketid gav en for flad 
muffin. En hypotese kan være, at der enten ikke blev skabt nok 
luftbobler ved for kort pisketid, og omvendt kan luftbobler 
være blevet ødelagt af for lang pisketid. Hvis dejen var for elas-
tisk, kan den indfange gas fra hævemidlet i store lommer og ud-
vikle grove tunneller af luft, som fører til en mindre mør muffin 
(Mcgee, 2004; Kilcast, 2013). Ingredienserne banan, æg, olie og 
bagepulver blev varieret i forskellige mængder. Især banan, æg 
og olie har stor indflydelse på dejens luftighed i forbindelse 



  

15 
 

med piskning, men for store mængder af disse ingredienser gør 
muligvis dejen for fugtig, klæbrig og tung. Dette besværliggør, 
at luftbobler kan inkorporeres i dejen, og ender med en ikke 
luftig og blød muffin (Kilcast, 2013; Wilderjans et al., 2013). Ba-
gepulver var en anden væsentlig ingrediens, som blev varieret i 
forskellige mængder, for at afprøve, hvilken der gav den bedste 
smag og tekstur. Bagepulver kan have en bismag ved for store 
mængder, og også påvirke dejens farve, men det blev vurderet 
at mængderne brugt i de forskellige batches i dette projekt ikke 
påvirkede disse muffins smag eller udseende. Batches med høje 
mængder bagepulver påvirkede muffinens tekstur og luftighed 
positivt, og den optimale muffin var den med den højeste 
mængde bagepulver. Dette mellemmåltid med et højt prote-
inindhold 12,2 g./100 gram og med kun en mindre mængde 
tomme kalorier, er dette et godt bud på et muligt mellemmåltid 
udviklet til de ældre sammenlignet med andre sunde 
mellemmåltider eksempelvis Nutricia proteindrik, der indehol-
der 9,6 g/100 gram.  
 
To varianter af Batch 10 blev medtaget til en forbrugertest med 
ældre plejehjemsbeboere (samme ingredienser men med hhv. 
5 og 10 min pisketid ved høj hastighed), for at afgøre, hvad de 
syntes om denne, og om de kunne vurdere en forskel ift. 
forskellige sensoriske parametre. Resultaterne viste, at ple-
jehjemsbeboerne vurderede at duft, udseende, smag og tekstur 
var acceptable for begge muffins. Der sås ingen forskelle i for-
hold til, hvordan plejehjemsbeboerne vurderede udseende, 
duft, smag og tekstur af de 2 muffins. Andre mellemmåltidsun-
dersøgelser med patienter har vist god effekt af proteinberi-
gede måltider (Olin et al., 1996; Gall et al., 1998), hvorfor der 
også ses potentiale i forhold til disse proteinberigede muffins. 
Alligevel er der behov for yderligere opskriftsoptimering for at 
gøre muffinen endnu bedre, og desuden bør muffinen testes i et 
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randomiseret kontrolleret projekt med flere deltagere, for at 
effekten ved at spise disse mellemmåltider kan postuleres. 
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Konklusion og perspektiver 
 
Tolv batches med forskellige tilberedningsmetoder og ingredi-
enssammensætninger blev testet og evalueret med sensoriske 
specialister før den optimale pisketid og ingredienssam-
mensætning blev udvalgt. Volumen, farve, svind og størrelse 
blev registreret i denne proces.  
 
Den endelige muffinopskrift indeholdt 14 E% protein, 12.2 
gram protein/ 100 gram og havde en pisketid på 5 min ved høj 
hastighed. I forhold til almindelige muffins med hvedemel øger 
muffins beriget med mandelmel proteinindholdet med 32 %, 
hvilket er en tydelig forbedring. Fem minutters pisketid var det 
optimale i forhold til, at skabe den mest luftige tekstur. Desu-
den indeholdt dejen en banan og et æg og fire teskefulde bage-
pulver, som vurderet af sensoriske eksperter gav den optimale 
tekstur og det optimale udseende af de tolv forskellige batches, 
der blev afprøvet. I forbrugertesten med de ældre blev de to 
testede muffin begge vurderet til at være over middel ift. alle 
sensoriske parametre (udseende, duft, smag, tekstur og accept 
af muffinen som mellemmåltid). Der sås ingen signifikante fors-
kelle imellem de to muffins med forskellige pisketider i forhold 
til disse forskellige faktorer. Det vil sige, at de to forskellige pis-
ketider ikke havde indflydelse på de to muffins sensoriske ka-
rakteristika. Smag var det sensoriske parameter begge muffins 
blev vurderet bedst på (gennemsnitligt 4=god). Generelt eva-
luerede de ældre alle sensoriske karakteristika over middel, 
hvilket betyder, at de to muffins blev vurderet positivt, og den 
udviklede opskrift kan have potentiale som en proteinrig 
mellemmåltidssnack til den ældre forbruger. 
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Appendix 1 
Batch Foto 

1. Batch
Ingredienser tilføjet til 
standardopskrift: 3 
bananer.  

Pisketid: 1 min lav 
hastighed, 9 min høj 
hastighed. 

2. Batch
Ingredienser tilføjet til 
standardopskrift: 3 
bananer. 

Pisketid: 1 min lav 
hastighed, 12 min høj 
hastighed. 

3. Batch
Ingredienser tilføjet til 
standardopskrift: 3 
bananer.  

Pisketid: 1 min lav 
hastighed, 21 min høj 
hastighed. 
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4. Batch
Ingredienser tilføjet til 
standardopskrift: 2 
bananer. 

Pisketid: 1 min lav 
hastighed, 7 min høj 
hastighed. 

5. Batch
Ingredienser tilføjet til 
standardopskrift: 2 
bananer. 

Pisketid: 1 min lav 
hastighed, 15 min høj 
hastighed. 

6. Batch
Ingredienser tilføjet til 
standardopskrift: 1 
banan.  

Pisketid: 1 min lav 
hastighed, 7 min høj 
hastighed. 
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7. Batch
Ingredienser tilføjet til 
standardopskrift: 1 
banan, 2 æg, 1 
teskefuld bagepulver. 

Pisketid: 1 min lav 
hastighed, 7 min høj 
hastighed.  

8. Batch
Ingredienser tilføjet til 
standardopskrift: 1 
banan, 2 æg. 1 
teskefuld bagepulver. 

Pisketid: 1 min lav 
hastighed, 5 min høj 
hastighed. 

9. Batch
Ingredienser tilføjet til 
standardopskrift: 1 
banan, 2 æg. 2 
teskefulde bagepulver. 

Pisketid: 1 min lav 
hastighed, 5 min høj 
hastighed.  
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10. Batch
Ingredienser tilføjet til 
standardopskrift: 1 
banan, 1 æg. 4 
teskefulde bagepulver. 

Pisketid: 1 min lav 
hastighed, 5 min høj 
hastighed.  

11. Batch
Ingredienser tilføjet til 
standardopskrift: 1 
banan, 1 æg, 4 
teskefulde bagepulver, 
60 gram rapsolie, 200 
gram kvark  

Pisketid: 1 min lav 
hastighed, 5 min høj 
hastighed. 

12. Batch
Ingredienser tilføjet til 
standardopskrift: 2 
bananer, 1 æg, 4 
teskefulde bagepulver, 
60 gram rapsolie. 

Pisketid: 1 min lav 
hastighed, 5 min høj 
hastighed. 
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Appendix 2 

Frågeformulär om muffins 
Frågeformuläret handlar om två olika muffins. 

Var snäll och utvärdera utseende, doft, smak och kon-
sistensför dem båda.  

Lycka till 

Datum och tid: 19.02.2016 kl 10:30/14:30___________ 

Vårdhem: Tollarp/Everöd______________________________ 

Födelse:___________________________________________________ 
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Prov nummer:_______________________________________________ 

Vad tycker du om utseendet? Mycket bra 
Bra 
Varken gillar eller ogillar det 
Dåligt 
Mycket dåligt 

Vad tycker du om doften? Mycket bra 
Bra 
Varken gillar eller ogillar den 
Dålig 
Mycket dålig 

Vad tycker du om smaken? Mycket bra 
Bra 
Varken gillar eller ogillar den 
Dålig 
Mycket dålig 

Vad tycker du om konsistensen? Mycket bra 
Bra 
Varken gillar eller ogillar den 
Dålig 
Mycket dålig 

Vad skulle du tänka om att få 
detta som ett mellanmål? 

Mycket bra 
Bra 
Varken gillar eller ogillar den 
Dålig 
Mycket dålig 
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Prov nummer:_______________________________________________ 

Vad tycker du om utseendet? Mycket bra 
Bra 
Varken gillar eller ogillar det 
Dåligt 
Mycket dåligt 

Vad tycker du om doften? Mycket bra 
Bra 
Varken gillar eller ogillar den 
Dålig 
Mycket dålig 

Vad tycker du om smaken? Mycket bra 
Bra 
Varken gillar eller ogillar den 
Dålig 
Mycket dålig 

Vad tycker du om konsistensen? Mycket bra 
Bra 
Varken gillar eller ogillar den 
Dålig 
Mycket dålig 

Vad skulle du tänka om att få 
detta som ett mellanmål? 

Mycket bra 
Bra 
Varken gillar eller ogillar den 
Dålig 
Mycket dålig 

Vilken av de två muffinsarna gillar 
du bäst? 

Nummer 1 
Nummer 2 
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