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Sammanfattning 
”System och definition av livsmedelskonsistenser för nutritionsbehandling vid dysfagi” 
är ett ettårigt projekt som finansieras av VINNOVA (Verket för Innovationssystem). I 
projektet deltar Sahlgrenska Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset MAS, SIK - 
Institutet för livsmedel och bioteknik, Findus Special Foods, Lyckeby Culinar, FoU 
Skåne och Region Skåne. Målsättningen med projektet är att utveckla ett system av 
kvantitativt definierade kostkonsistenser med relevans för diagnostik och behandling av 
dysfagirelaterade problem. Inom ramen för ett tidigare VINNOVA-projekt 
”Konsistensoptimering och sensorisk design för hälsa och välbefinnande hos äldre” 
utvecklade Findus, tillsammans med dietister och logopeder en konsistensguide. Denna 
guide utgörs som ett underlag i detta nya projekt och är ett steg på vägen mot 
konsekventa definitioner av olika konsistenser. Projektet är indelat i fyra delstudier där 
den första studien bland annat innefattar genomförandet av två fokusgrupper. Dessa har 
nu genomförts vid två tillfällen i oktober och november på SIK i Göteborg. 
 
Syfte med fokusgrupperna var att få synpunkter på den befintliga konsistensguiden och 
på de resultat som framkommit i ett annat delprojekt som handlade om sensorik och 
reologi; objektiva sensoriska konsistensbeskrivningar och konsistensmått. Ytterligare ett 
syfte var att demonstrera en ”texturometer” (ett mätinstrument framtagen i projektet för 
att kunna klassificera kostkonsistenser till ”rätt” kategori) och få information om hur 
tillämpningar av instrumentet skulle kunna fungera i storkök och på vårdavdelningar.  
 
I fokusgrupperna framkom att den befintliga guiden ansågs ha en tydlig struktur av de 
olika kostkonsistenserna och överlag sett var även beskrivningarna och exemplen av 
livsmedel / maträtter bra. Guiden skulle däremot kunna kompletteras med en 
omvårdnadsdel där det förtydligades att vårdpersonalen hade ett ansvar att dela maten 
för de äldre som hade detta behov. Typ av sittställning och angiven mängd mat på gaffel 
/sked för de som krävde matning skulle också kunna anges i guiden. I den objektiva 
sensoriska konsistensbeskrivningen var det en fördel att produkterna beskrevs genom att 
de relaterades till varandra avseende konsistens. De reologiska måtten ansågs vara 
värdefulla vid produktion av nya konsistensanpassade produkter, men de borde inte 
presenteras i en guide avsedd för personal inom storkök eller vård- och omsorg. 
 
En användning av texturometern i storkök och på vårdavdelning skulle dels kunna bidra 
till att höja statusen på produkterna, dels kunna bidra till att personalen i köket vågar 
laga egna timbaler och patéer efter egna recept. En större utveckling av nya recept, 
temperatur- och tillagningsmetoder skulle kunna främjas om en enkel mätning 
säkerställer att det som produceras i köket överensstämmer med en standarddefinition 
av konsistensen. På en vårdavdelning skulle troligtvis texturometern vara mer 
användbar att mäta på flytande än fasta produkter, eftersom en allt för stor mängd 
förtjockningspulver ofta tillsätts i drycker för att öka dess sväljbarhet. Texturometern 
skulle kunna användas för att utbilda personal i hur tjock- och tunnflytande drycker är. 
Önskvärda förbättringar på texturometer var: greppvänlig stav, tydlig skillnad i 
mätresultatet mellan tunn- och tjockflytande produkt, och möjligheten att mäta 
konsistensen på geléprodukter. 
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Bakgrund 
Det VINNOVA-finansierade projektet ”Konsistensoptimering och sensorisk design för 
hälsa och välbefinnande hos äldre”, dnr 2003-02659, projektnr P20510-2 framkom att 
det saknas tydliga, objektiva och kvantitativt mätbara definitioner av olika konsistenser. 
Inom ramen för projektet tog Findus tillsammans med dietister och logopeder fram ett 
pedagogiskt material, den sk konsistensguiden. Denna guide har baserats på 
styrdokument (Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg) och material från 
KOM-studien (Kostkonsistens och matglädje) och från British Dietetic Association och 
the Royal College of Speech and Language Therapists. Detta material är ett steg på 
vägen mot konsekvent definierade konsistenser, men dessa kan göras än mer objektiva 
och tydliga. 
 
På uppdrag av VINNOVA pågår ett ettårigt forskningsprojekt ”System och definition av 
livsmedelskonsistenser för nutritionsbehandling vid dysfagi”. I projektet medverkar 
universitetssjukhusen i Göteborg (SU) och Malmö (MAS), Findus Special Foods, 
Lyckeby Culinar, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik AB, FoU Skåne och 
Region Skåne. Syftet med detta projekt är att skapa ett system av kvantitativt 
definierade kostkonsistenser som kan underlätta diagnostik och behandling av 
dysfagirelaterade problem. Detta mål kan uppnås med hjälp av reologiska, sensoriska 
och radiologiska studier. Projektet är indelat i fyra delstudier där den första bland annat 
innefattar genomförandet av två fokusgrupper.  

Mål 
Syftet med fokusgrupperna var att få synpunkter på den befintliga konsistensguiden och 
på de resultat som framkommit i sensoriska och reologiska analyser; objektiva 
sensoriska konsistensbeskrivningar och konsistensmått som ingår i första delstudien.  
Syftet var även att demonstrera och diskutera en ”texturometer” – ett mätinstrument 
som skulle kunna användas i storkök för att klassificera livsmedelskonsistenser. 

Projektupplägg och genomförande 
Två fokusgrupper genomfördes i SIK:s lokaler i Göteborg i oktober och november 
2008. Innan diskussionen påbörjades upplyste moderatorn om syftet med projektet och 
fokusgruppen. Deltagarna informerades om att en bandinspelning skulle göras för att 
underlätta analys, men att inga personliga uppgifter skulle lämnas ut. En strukturerad 
diskussion genomfördes enligt en intervjuguide, bilaga 1, och leddes av moderatorn och 
en bisittare. Guiden bestod av frågor som handlade om den befintliga konsistensguiden, 
bilaga 2, om de resultat som framkommit i de sensoriska och reologiska analyserna, 
bilaga 2, och om den i projektet framtagna texturometern, bilaga 3. Som introduktion till 
diskussionen av texturometern demonstrerades mätning på fasta produkter (timbal och 
paté) och flytande produkter (förtjockade med olika mängder av Thick & EasyTM). 
Deltagarna i de två fokusgrupperna var dietister, kostekonomer (kostchefer) och 
kokerskor som hade yrkesrelaterad kunskap och erfarenhet av konsistensanpassad kost 
för äldre. Samtliga yrkeskategorier var representerade i de båda fokusgrupperna. Antalet 
deltagare i grupperna varierade mellan 6 och 10 st. Varje diskussion varade i ca två 
timmar. 
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Analys 
Transkribering av de två bandinspelningarna gjordes för analys. 

Resultat och diskussion 
En sammanfattning av diskussionen och synpunkterna från de två fokusgrupperna 
redovisas i följande text. 
 
Befintlig konsistensguide 
Guiden ansågs ha en tydlig och bra struktur av de olika kostkonsistenserna samt vara i 
ett praktiskt fickformat. Överlag sett ansågs även beskrivningarna och exemplen av 
livsmedel / maträtter vara bra. Nedan följer en sammanfattning av diskussionen kring de 
olika konsistenskategorierna.  
 
Hel och delad kost 
Flera deltagare ansåg att det skulle framgå av guiden att även vårdpersonal har ansvar 
för mat som serveras på avdelningen. Det skulle bland annat tydliggöras att personalen 
har ansvar att skära hel mat i mindre bitar till de äldre som inte kan dela den själv.  
 
”De gamla vill se kotletten – de bygger upp en förväntning när de ser kotletten delas 
under tiden de väntar”, kokerska på äldreboende  
 
En annan deltagare påpekade att det var värdefullt att redskap rekommenderades för 
varje konsistens. En grov paté skulle t.ex. kunna vara ett alternativt för en vårdtagare 
som klarade av att hantera en gaffel, istället för att bli serverad hel mat och få den delad 
av personalen. Avseende ätredskap föreslog samma deltagare att ”hel mat kan ätas med 
kniv och gaffel” kunde läggas till kategorin hel och delad mat. Typ av sittställning och 
angiven mängd mat på gaffel /sked för de som krävde matning skulle också kunna anges 
i guiden. 
 
”Det handlar inte bara om att tugga och svälja”, kostchef  
 
Flytande konsistens 
Flera deltagare menade att ”tomatsoppa” inte var ett tydligt exempel på tunnflytande 
produkt eftersom soppan kunde göras på flera olika sätt (med eller utan bitar och ha 
olika tjock konsistens). Välling, redd soppa eller sparrissoppa ansågs som bättre 
alternativ för att beskriva konsistensen. Det var också önskvärt att tydliggöra att några 
partiklar inte fick förekomma i flytande kost. Ett par deltagare menade att en berikning 
av flytande produkter inte var relevant i en beskrivning av konsistensen eftersom det 
endast påverkade energitätheten. Det var också viktigt att tillbehören i exempeltexten 
var tydliga och lätta att kommunicera med vårdpersonal. Om mat t.ex rör ut en 
gräddfilsklick kanske soppan blir tjockare.  
 
Gelékonsistens 
Några deltagare ansåg att fromage inte var ett tydligt exempel på gelékonsistens 
eftersom fromage ansågs vara luftigare än en geléprodukt. Svartvinbärsgelé relaterades 
mer till mjuk och hal mat än t.ex. en citronfromage.  
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”Nya” konsistensguiden 
Deltagarna ansåg att det var en fördel att produkterna beskrevs genom att de relaterades 
till varandra avseende konsistens. Om en gradering så som ”lite” och ”mycket” skulle 
användas för att beskriva produkterna skulle en ordförklaring krävas för att förklara 
guidetexten. En nackdel med att ställa produkterna mot varandra var att beskrivningen 
baserades på att man hade kunskap om de olika konsistenserna. För att vårdpersonalen 
skulle ha möjlighet att bilda sig en uppfattning om de olika konsistenserna krävdes att 
de fick se, smaka och känna på konsistensanpassade produkter. Materialet i 
konsistensguiden skulle också underlätta för ny personal som vill lära sig de olika 
konsistenserna. Förklaringarna i den befintliga guiden och de sensoriska 
konsistensbeskrivningarna gav tillsammans en bra förståelse för hur produkterna 
upplevs i munnen. Detta skulle i sin tur kunna underlätta vid val av kostkonsistens. En 
önskan som främst framfördes av deltagarna i en av fokusgrupperna var att samma 
språk skulle förankras både hos vårdpersonal och de logopeder som utredde tugg- och 
sväljningsproblem. 
 
Guidens befintliga ”fickformat” ansågs som praktiskt för vårdpersonal. Om guiden 
skulle utökas med mer information skulle den kunna förses med en vikfunktion för att 
behålla samma format. Ett par andra deltagare föreslog att innehållet på guidens 
framsida skulle utformas för att passa storkök medan baksidan skulle utformas för att 
passa vårdavdelningen. Detta skulle kunna leda till att ansvarsfördelningen mellan 
personal i kök och på avdelning blir tydligare och att kommunikationen underlättas.  
 
De reologiska måtten som presenterades ansågs av fokusgrupperna som värdefulla vid 
utveckling av nya konsistensanpassade produkter. Siffrorna skulle kunna användas för 
att ställa de olika konsistenserna i förhållande till varandra, men bör inte vara 
presenterade i en guide avsedd för personal inom storkök eller vård- och omsorg.  
 
Texturometer 
Om ett enkelt mätinstrument används i kökets verksamhet skulle det dels kunna bidra 
till att höja statusen på produkterna, dels kunna bidra till att personalen i köket vågar 
laga timbaler och patéer efter egna recept. En större utveckling av nya recept, 
temperatur- och tillagningsmetoder skulle kunna främjas om en enkel mätning 
säkerställer att det som produceras i köket överensstämmer med en standarddefinition 
av konsistensen. Det skulle vara en trygghet att det som produceras överensstämmer 
med standard.  
 
”Jag tror att man skulle våga laga mer egna timbaler och känna sig trygg i det”, dietist 
 
De deltagare som hade erfarenhet av egen tillagning av patéer och timbaler menade att 
konsistensen på den slutgiltiga produkten påverkades av bl.a. ingredienser, typ av ugn 
(ånga, hetluft eller vattenbad) och temperatur. En annan deltagare påpekade däremot att 
det kunde ses som en vinst för vårdtagaren om det blev variation i både konsistensen 
och smakerna beroende av vem som hade tillverkat den.  
 
”Både konsistensen och smakerna blir ju lite olika. Om konsistensen bara håller sig 
inom ramarna spelar det ju ingen roll”, kostchef 
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Det skulle vara önskvärt om texturometern även kunde utvecklas till säkerställa 
kvaliteten på gelékonsistens.  
 
Det rådde däremot delade meningar om personal på vårdavdelningar skulle använda 
texturometern. Flera deltagare menade att vårdpersonal inte skulle ta sig tid till en 
kontrollmätning av den mat som levererades från köket eftersom de förlitade sig på att 
maten var klar att servera. En kvalitetskontroll ansågs däremot som önskvärd eftersom 
varmhållning har visat sig förändra produkter; t.ex. kunde en tunn hinna bildas på 
timbaler eller patéer och en redd sås kunde få en tjockare konsistens. Ett par andra 
deltagare menade däremot att det var kökets ansvar att säkerställa matens kvalitet från 
kök till avdelning inklusive transport och varmhållningstider.   
 
Generellt sett trodde deltagarna att texturometerns användbarhet skulle vara bättre för 
flytande än för fasta produkter (timbal, paté och gelé) på vårdavdelningar, då det ofta 
tillsätts en allt för stor mängd förtjockningspulver i vätskor är och ska vara. 
Texturometern skulle kunna användas i demonstrationssammanhang för att utbilda 
personal i hur tjock- och tunnflytande vätskor är. Om texturometern skulle användas i 
det dagliga arbetet förutsatte detta att instrumentet visades för personalen. Det var också 
önskvärt att skillnaden i mätresultatet mellan tunn- och tjockflytande vätskor blev 
tydligt. Ett större tidsintervall som var synligt skulle göra det lättare att mäta och vara en 
förutsättning att lära sig skilja mellan en tunn- och tjockflytande vätskor. Det var också 
önskvärt att de angivna tiderna var väl förankrade i en sväljstudie där logopeder var 
inkopplade.  
 
Texturometern ansågs vara mer tillämpningsbar på fasta produkter pga. att handgreppet 
bestod av en stav. För flytande produkter skulle en tratt, utformad som ett timglas, 
kunna utvecklas för att klassificera tunn- och tjockflytande produkter. En väl definierad 
mängd vätska skulle kunna hällas i tratten och rinna ner i en mugg samtidigt som tiden 
mättes. Tiden som det tar för vätskan att rinna igenom avgör om vätskan är tunn- eller 
tjockflytande. Detta ”kit” (tratt och mugg tillsammans) skulle dessutom resultera i att 
det blir lite spill och disk vid mätning.   

Slutsatser 
Den befintliga guiden ansågs ha en tydlig struktur av de olika kostkonsistenserna och 
överlag sett var även beskrivningarna och exemplen av livsmedel / maträtter bra. 
Guiden skulle däremot kunna kompletteras med en omvårdnadsdel där det t.ex. 
förtydligas att vårdpersonalen hade ett ansvar att dela maten för de äldre som har detta 
behov. Typ av sittställning och angiven mängd mat på gaffel /sked för de som krävde 
matning skulle också kunna anges i guiden. I den objektiva sensoriska 
konsistensbeskrivningen är det en fördel att produkterna beskrivs genom att de 
relaterades till varandra avseende konsistens. De reologiska måtten ansågs vara 
värdefulla vid produktion av nya konsistensanpassade produkter, men de bör inte 
presenteras i en guide avsedd för personal inom storkök eller vård- och omsorg. 
 
En användning av texturometern i storkök och på vårdavdelning skulle dels kunna bidra 
till att höja statusen på produkterna, dels kunna bidra till att personalen i köket vågar 
laga timbaler och patéer efter egna recept. Nya recept, temperatur- och 
tillagningsmetoder skulle kunna utvecklas om en enkel mätning kan säkerställa att det 
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som produceras i köket överensstämmer med en standarddefinition av konsistensen. På 
en vårdavdelning skulle troligtvis texturometern vara mer användbar att mäta på 
flytande än fasta produkter, eftersom en allt för stor mängd förtjockningspulver ofta 
tillsätts i drycker för att öka dess sväljbarhet. Texturometern skulle kunna användas för 
att utbilda personal i hur tjock- och tunnflytande vätskor är och ska vara. Önskvärda 
förbättringar på texturometern var: en greppvänlig stav, tydlig skillnad i mätresultatet 
mellan tunn- och tjockflytande produkt och möjligheten att mäta konsistens på 
geléprodukter. 
 
Ett förslag som gavs på hur man ska kunna nå ut till olika verksamheter om den ”nya” 
konsistensguiden och texturometern var att visa texturometerns under en temakväll för 
personalen.  
 
”Men mera arbete krävs runt omkring den. Någon måste demonstrera den så att den 
inte blir liggande i lådan”, kostekonom 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 
 

• Kort presentation av moderator 

• Har någon deltagit i en fokusgrupp tidigare? Förklara vad en fokusgrupp är 

• Teknisk utrustning: ljudinspelning, men all information är konfidentiell. 

Vänligen – prata en i taget! 

• Det finns inga riktiga eller felaktiga svar, alla svar/synpunkter är viktiga.  

• Mobiltelefon sätts på ljudlöst 

• Varaktighet, ca 1,5 timma 

• Kort presentationsrunda innan diskussionen börjar; förnamn, ålder, yrke och 

erfarenhet av konsistensanpassad kost (10 min) 

 

Bakgrund om forskningsprojektet (info 5-10 min) 

3 delar: sensorik, reologi, videoröntgen  

 

Genomgång av konsistensguiden (5 min info +20 min diskussion) 

• Vad anser ni om den befintliga konsistensguiden?  

• Används den i er verksamhet idag? Varför, varför inte?  

• Hur tycker ni att konsistensguiden skulle kunna förbättras? 

 

Genomgång av ”nya” konsistensguiden (10 min info + 20 min 

diskussion) 
• Vad anser ni om den ”nya” konsistensguiden? (tydlig? relevanta mätningar? 

förståelig?) 

• Tror ni att den skulle användas (användas oftare/av fler) i er verksamhet? 

Varför, varför inte?  

• Hur skulle man kunna förbättra konsistensguiden ytterligare? 

(tilläggsinformation? t.ex. hur mätningarna är gjorda (sensorik, reologi, 

videoröntgen)). 
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Demonstration av texturometern (tunnflytande vätska, tjockflytande vätska, 

paté och timbal) (5 min demonstration +5 min test av deltagarna +20 min 

diskussion) 

• Vad tycker ni spontant sett om texturometern? (lätt att använda/förstå/tolka 

resultat) 

• Tror ni att den skulle användas i er verksamhet? Varför, varför inte?  

• Om ja, vid vilka tillfällen tror ni att den skulle användas? Vid framtagning av 

nya recept (kokerska)? Som rutinmätning vid tillagning/servering på 

avdelningen? (kokerska, vårdbiträde) För att ”testa” kost på ny patient/boende 

(vårdbiträde)?  

• Om nej, vilka förutsättningar krävs för att den skulle börja användas? (mer 

kunskap om dysfagi och vikten av rätt konsistens, demonstration, obligatoriskt 

”protokoll” /kvalitetssäkring). 

• På vilket sätt skulle texturometern kunna förbättras? 

 

Avslutning (5-10min) 

• Hur ska man kunna nå ut till olika verksamheter om den ”nya” konsistensguiden 

och texturometern? Ett kit med texturometer+guide – konsten att kunna 

konsistensen?) 
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Bilaga 2 

 
 

 
 
Instruktioner till SIK-texturometer 
 
Flytande prover 
 
Tillvägagångssätt: 

1) Skruva på båda metallprobes (”metallstavarna”) på staven. 
2) Fyll röret till markeringen med 100ml av provet. Provet skall hålla 

serveringstemperatur. 
3) Håll staven alldeles ovanför ytan och släpp. Metallstaven (den tunna eller tjocka 

spelar ingen roll) ska vara precis ovanför ytan. 
4) Mät tiden det tar för staven att sjunka till botten. 

 
Tolkning: 
Tid för staven att nå botten: 

- mindre än 3 sekunder – provet klassas som flytande 
- mer än 3 sekunder – provet klassas som tjockflytande 
- staven sjunker inte – provet är för tjockt 

 
 
 

Mätning
s

 med texturometer: mer än 3 
ekunder för staven att nå botten

Kons iistensmått  skjuvning: 7.6-12.0 (Pasn) 
istensmått  töjning:400-1260 (Pasn) 

juvtunningsindex 0.4 
öjtunningsindex 2-0.4

Kons i
Sk : 0.3-
T : 0.

Krämigare, lättare att svälja och smälter 
mer i munnen än (tunn)flytande
produkter.

Tjockflytande

Mätning med texturometer: mindre än 
3 sekunder för staven att nå botten:

Konsistensmått i skjuvning:1.0-3.3 (Pasn) 
Konsistensmått i töjning:120-520 (Pasn) 
Skjuvtunningsindex: 0.4-0.5 
Töjtunningsindex: 0.1-0.3

Mindre tuggmotstånd och mindre fasta, 
ösa och dallriga jämfört med 

ockflytande produkter. 
por
tj

Flytande

Max
Str
G
d:4.4-

 load: 0.1-0.3 N
ain at max load: 18-28%

´: 800-1600 Pa
8.4°

Dal
tugg
gr
oc  

lriga, homogena och krämiga. Mindre 
motstånd och fasthet, men högre 

ad av krämighet jämfört med timbaler 
h patéer. Smälter mer i munnen än
baler och patéer. tim

Gelé

Mätning med texturometer: den tjocka
oben skall penetrera (dvs proben
 in i materialet). Gör den inte det är 

mbalen för hård.

pr
går
ti

Max load: 0.5-0.8 N
ain at max load: 25-33%

´: 15000-17000 Pa
7.1°

Str
G
d: 6.6-

Måttlig grad av tuggmotstånd, krämighet 
h dallrig konsistens. Mer porösa, 
riga och krämiga än patéer. Smälter 

er i munnen än patéer.

oc
dall
m

Timbal

Mätning med texturometer: den tunna
proben skall penetrera (dvs proben
går in i materialet). Gör den inte det är 
patén för hård.

Max load: 0.6-2.4 N
Strain at max load: 16-34%
G´: 11000-20000 Pa
d: 7.4-7.9 °

Mer tuggmotstånd och större partiklar 
ämfört med timbaler och gelé.j

Paté

STORKÖKSMÅTTKONSISTENSMÅTT*OBJEKTIV SENSORISK 

KONSISTENSBESKRIVNING

Mätning med texturometer: mer än 3 
ekunder för staven att nå bottens

Kons iistensmått  skjuvning: 7.6-12.0 (Pasn) 
istensmått  töjning:400-1260 (Pasn) 

juvtunningsindex 0.4 
öjtunningsindex 2-0.4

Kons i
Sk : 0.3-
T : 0.

Krämigare, lättare att svälja och smälter 
mer i munnen än (tunn)flytande
produkter.

Tjockflytande

Mätning med texturometer: mindre än 
3 sekunder för staven att nå botten:

Konsistensmått i skjuvning:1.0-3.3 (Pasn) 
Konsistensmått i töjning:120-520 (Pasn) 
Skjuvtunningsindex: 0.4-0.5 
Töjtunningsindex: 0.1-0.3

Mindre tuggmotstånd och mindre fasta, 
ösa och dallriga jämfört med 

ockflytande produkter. 
por
tj

Flytande

Max
Str
G
d:4.4-

 load: 0.1-0.3 N
ain at max load: 18-28%

´: 800-1600 Pa
8.4°

Dal
tugg
gr
oc  

lriga, homogena och krämiga. Mindre 
motstånd och fasthet, men högre 

ad av krämighet jämfört med timbaler 
h patéer. Smälter mer i munnen än
baler och patéer. tim

Gelé

Mätning med texturometer: den tjocka
oben skall penetrera (dvs proben
 in i materialet). Gör den inte det är 

mbalen för hård.

pr
går
ti

Max load: 0.5-0.8 N
ain at max load: 25-33%

´: 15000-17000 Pa
7.1°

Str
G
d: 6.6-

Måttlig grad av tuggmotstånd, krämighet 
h dallrig konsistens. Mer porösa, 
riga och krämiga än patéer. Smälter 

er i munnen än patéer.

oc
dall
m

Timbal

Mätning med texturometer: den tunna
proben skall penetrera (dvs proben
går in i materialet). Gör den inte det är 
patén för hård.

Max load: 0.6-2.4 N
Strain at max load: 16-34%
G´: 11000-20000 Pa
d: 7.4-7.9 °

Mer tuggmotstånd och större partiklar 
ämfört med timbaler och gelé.j

Paté

OBJEKTIV SENSORISK 

KONSISTENSBESKRIVNING

KONSISTENSMÅTT* STORKÖKSMÅTT

Max load: Största kraften som krävs för penetration av provet. Strain at max load: % av hela provet som penetrerats i punkten Max load.

Skjuvtunnande (provet får en lägre viskositet med en högre skjuvhastighet) och töjtunnande (lägre töjviskositet med en högre töjhastighet)

G´: Lagringsmodulen. Ju högre värde desto mer elastisk konsistens. d :Mått på hur visköst eller elastiskt materialet är. 0º innebär helt elastiskt, 
90º helt visköst Konsistensindex: Högre värde innebär en trögare vätska
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Bilaga 3 
Instruktioner till SIK-texturometer 
 
Flytande prover   
 
Tillvägagångssätt: 

1) Skruva på båda metallprobes (”metallstavarna”) på staven. 
2) Fyll röret till markeringen med 100ml av provet. Provet skall hålla 

serveringstemperatur. 
3) Håll staven alldeles ovanför ytan och släpp. Metallstaven (den tunna eller tjocka 

spelar ingen roll) ska vara precis ovanför ytan. 
4) Mät tiden det tar för staven att sjunka till botten. 

 
Tolkning: 
Tid för staven att nå botten: 

- mindre än 3 sekunder – provet klassas som flytande 
- mer än 3 sekunder – provet klassas som tjockflytande 
- staven sjunker inte – provet är för tjockt 

 
1)            2)                  4) 

  
 
 
Fasta prover
 
Tillvägagångssätt: 

1) Håll staven med probe (metallstav) alldeles över ytan på det fasta provet.  
2) Låt stavens egna vikt trycka in proben i provet. Tryck ej själv! Provet skall 

hålla serveringstemperatur. 
 

Tolkning: 
Paté – den tunna proben skall penetrera (dvs proben går in i materialet). Gör den inte 
det är patén för hård. 
Timbal – den tjocka proben skall penetrera (dvs proben går in i materialet). Gör den 
inte det är timbalen för hård. 
 
1)   2) 
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