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Resumé
I nærværende beretning behandles principperne
for den forsøgstekniske og statistiske metodik,
som anvendes ved organoleptiske undersøgelser,
der blandt andet benyttes i forbindelse med
fællesprojekter for Statens forsøgsstation, Hor-
nu m, statens forsøgsstation, Spangsbjerg og
Forskningslaboratoriet for Grønt- og Frugt-
industri, Statens Forsøgsstation, Blangstedgaard.

Principielt udføres undersøgelserne som inten-
sitetsbedømmelser af relevante smagsegenskaber.
For nogle af disse egenskaber er der ved analyse
for såkaldte principielle komponenter forsøgt
en bestemmelse af deres betydning for prefe-
rencevurdering.

Den forsøgstekniske metodik er kun omtalt i
korthed, hvorimod udvælgelsesmetodik for smags-
dommere og statistiske behandlingsmetoder for
bedømmelsesresultaterne omtales mere udførligt.

Undersøgelserne har vist, at der ved sorts valg
er gode muligheder for at vælge råvarer med for-
skellige smagsegenskaber, og at statistisk analyse
for principielle komponenter kan give oplysnin-
ger til afklaring af de forskellige egenskabers
betydning.

Indledning
Formålet med smagsbedømmelse af frugt og
grøntsager er at få en vurdering af de pågældende
produkters organoleptiske (smagsmæssige) egen-
skaber, som for eksempel deres konsistens og
aroma (duft).

Principielt udføres en smagsbedømmelse der-
ved, at et større eller mindre antal personer
(smagsdommere) udtaler sig om et eller flere

produkters organoleptiske egenskaber, som søges
udtrykt ved bedømmelseskarakterer.

Inden smagsbedømmelser påbegyndes, må for-
målet med disse være fuldstændig klart. Der skel-
nes sædvanligvis mellem forbruger-, laboratories
og ekspertbedømmelser, som har forskellige
forudsætninger. Hvis mulighederne for markeds-
føring af en vare ønskes vurderet, anvendes et
forbrugerhold, der består af mange utrænede
dommere (forbrugere), som skal være repræsen-
tative for de befolkningsgrupper, hvortil varen
forventes at blive solgt. Til fejlfinding under og
efter produktion af en vare anvendes et ekspert-
hold, der er sammensat af meget få dommere,
som er veltrænede og som har en betydelig viden
om produktionen af det pågældende nærings-
middel. Til at fastslå og måle forskelle på for-
skellige typer af et produkt anvendes et såkaldt
laboratoriehold, der består af et mindre antal
veltrænede dommere. Preferencebedømmelse med
laboratoriehold har ingen mening, fordi dom-
merne blandt andet som følge af træningen ikke
er repræsentative for hverken den ene eller den
anden befolkningsgruppe. Et laboratoriehold
skal betragtes som et analytisk apparat, der kun
kan anvendes til at fastslå og beskrive kvanti-
tative og kvalitative forskelle.

Formålet med nærværende beretning er at
redegøre for den forsøgstekniske og statistiske
metodik, som benyttes i forbindelse med an-
vendelse af et laboratoriehold til smagsbedøm-
melser af frugt- og grøntprodukter. Metoder og
vurdering af forsøgsresultater er blandt andet
illustreret ved eksempler fra organoleptiske un-
dersøgelser, som er udført på produkter, der er
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frembragt ved statens forsøgsstation, Hornum
og statens forsøgsstation, Spangsbjerg. Hvor
dette er tilfældet, er det angivet i tabelteksterne.

Materiale og metoder
Smagssessioner
Smagsbedømmelserne udføres i et lokale, som
er indrettet til dette formål. Under bedømmelser-
ne sidder dommerne, som det fremgår af figur 1,

Fig. 1. Interiør fra smagsboks

ved et bord, men afskærmet fra hinanden og så-
ledes at de hver har et bordareal på 50 x 55 cm.
Ved benyttelse af denne afskærmning får dom-
merne tilstrækkelig arbejdsro til, at de kan kon-
centrere sig om smagsbedømmelsen. Luftfugtig-
heden i lokalet reguleres ikke, men temperaturen
holdes på 22° C. Lysstyrken kan reguleres og
der er mulighed for anvendelse af forskellige
lysfarver. Det sidstnævnte gennemføres, når det
er nødvendigt at eliminere farveforskelle på
prøverne.

Til servering anvendes engangsservice og prø-
verne tilberedes på samme måde som ved normal
anvendelse af det pågældende produkt i for-
brugernes husholdning.

Udvælgelse af smagsdommere
Det første led i vurdering af dommeremner består
i en test for de fire grundsmage sødt, salt, surt
og bittert. I tabel 1 findes resultaterne fra en
test gennemført tre gange med 8 dommere, som
fik serveret vandige opløsninger af sucrose,
natriumklorid, citronsyre og coffein i koncen-
trationer som er højere end de laveste koncen-
trationer (tærskelværdier), hvor de overhovedet
kan erkendes (Amerine et al. 1965). Ved første
bedømmelse kunne dommeremnerne identificere
alle fire prøver. Ved faldende koncentrationer
blev det vanskeligere at kende forskel på surt og
bittert, medens sødt og salt kunne udpeges i alle
tilfælde.

Til vurdering af dommeremnernes lugteevner
anvendtes en rækkestillingstest, der er udarbejdet
af Wittes & Turk (1967), og som blev gennemført
med 19 opløsninger af amylacetat i propylengly-
kol. Af den stærkeste opløsning, som var 50
v/v % (nr. 1) fremstilledes de øvrige opløsninger,
således at amylacetatkoncentrationen var 2 l n ,
hvor n er opløsningens nummer (2-19). Hvert
dommeremne fik lejlighed til at lugte til alle 19
prøver, som var rækkestillet efter koncentration.
Dommeremnerne forlod derefter smagslokalet
medens een prøve blev taget ud af rækken og
de øvrige atter rækkestillet efter koncentration.
Dommeremnerne blev derpå instrueret om at
placere den udtagne prøve på det sted, hvorfra
den var udtaget. Der gennemførtes fire smags-
sessioner hvorunder alle dommeremner skulle
placere prøve nr. 12, 8, 16 og 3. To dommere,
der kaldes A og B, sammenlignes ved brug af
tabel 2 og nedenstående udtryk, hvor xu er
nummeret på den udtagne prøve og xy er den
position dommeremnet valgte..

d = (Xu -r- Xv) -T- 2, o (xu ~ Xv)

Tabel 1. Procent identificerede prøver (% i) af grundsmage. Gennemsnit for 8 dommere.

bedømmelse
nr.

1
2
3

sødt
w/v %

1,3
1,0
0,7

% i

100
100
100

w/v

0.5
0,4
0,3

salt
/() Vo 1

100
100
100

w/v

0,08
0,04
0,03

surt
o/ o; :

100
50
38

bittert
w/v %

0,04
0,02
0,01

% i

100
63
50
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Sandsynlighedsfordelingen for d er gengivet i
tabel 2. Til afgørelse af, om der er signifikant
forskel på dommeremnerne anvendes et sand-
synlighedsniveau (P) på 20.

Tabel 2. Sandsynlighedsfordeling for d
(Wittes & Turk 1967)

d 18 19 23 25 29 34 44
p 30 25 20 15 10 5 1

I tabel 3 findes eksempler på d-værdier og de
tilsvarende sandsynligheder (P), som blev aflæst
i tabel 2. Benyttes P = 20 som signifikans-
niveau, må konkluderes, at dommeremnerne i
par nr. 1 er meget forskellige medens dommer-
emnerne i par nr. 2 har samme lugteevne.

Tabel 3. Beregnede d-værdier for to dommerpar og de
tilsvarende sandsynligheder (P).

par nr.
1
2

d
34
18

P
5

30

dommerevner
forskellige
ens

De ovenfor omtalte test kan suppleres med andre
mere eller mindre omfattende dommervurde-
ringer. Disse test må imidlertid betragtes som
indledende, fordi det ofte er nødvendigt med
dommertest umiddelbart før den enkelte orga-
noleptiske undersøgelse. Før bedømmelse af
aromaintensitet i solbærmarmelader er det for
eksempel muligt at vurdere dommernes evner til
at erkende forskelle på prøver og rækkestille
disse, derved at et mindre antal marmelader
med forskelligt frugtindhold bedømmes. Resul-
taterne behandles statistisk ved en )(2-analyse,
der gennemføres ved anvendelse af følgende ud-
tryk hvor N er antallet af parallelbedømmelser
(gentagelser), P = antal forskellige marmelader,
S = summen af point til en prøve og f = P-^ 1
er antallet af frihedsgrader1).

12Z1 S2

N. P(P+]
-f- 3N(P+1)

J) Frihedsgrader er statistiske regresstørrelser, der altid
er bestemt ved den valgte analysemetodik og som an-
giver antallet af værdier, som ikke er fastlagt.

2) Med hensyn til signifikansværdier henvises til Beyer
(1968) eller tilsvarende litteratur.

I tabel 4 findes x2"værdier for 8 dommere, der
havde rækkestillet 7 solbærmarmelader med brug
af tallene 1-7. Ved et signifikansniveau på 95 2)
må konkluderes at dommer nummer 8 ikke kunne
erkende forskel på prøverne.

Tabel 4. yf-værdier for dommere efter bedømmelse af
7 marmelader {frihedsgrader P-l = 6) med 15-45 %
frugt i 5 % intervaller.

Dommer 1 2 3 4 6 8 9 10
X2 26 26 26 27 24 6 27 28

Efter udeladelse af dommer nr. 8 blev der ved
regressionsanalyse {Amerine et al. 1965, Harsaae
1966, Sandvad 1970) for alle dommere fundet
følgende sammenhæng mellem point (y) og
frugtindhold (x):

y = 0.18 x-=- 1.34

Korrelationskoeficienten blev beregnet til 0.97,
hvilket betyder at der for hele holdet er stærk
sammenhæng mellem point og frugtindhold.

Hvis der ikke findes prøver, som kan række-
stilles eller korreleres er det muligt at anvende
en tosidig variansanalyse til vurdering af dom-
mernes evner til at kende forskel på prøver
{Amerine et al. 1965, Sandvad 1970). En signifi-
kant F-værdi for prøver betyder at dommeren
kunne kende forskel på prøverne, medens en
ikke-signifikant F-værdi for gentagelser viser,
at dommeren med stor sikkerhed kan reprodu-
cere bedømmelsen.

I tabel 5 findes F-værdier for prøver og gen-
tagelser beregnet for 8 dommere der havde del-
taget i 4 bedømmelser af 7 jordbærmarmelader.

Tabel 5. Dommervurdering ved variansanalyse.

Dommer 1 2 3 4 5 6 7 8
F prøver 31.4 10.8 5.0 18.4 1.5 8.5 10.6 3.8
F gentagelser 5.3 1.6 13.7 2.7 1.5 0.2 4.7 9.4

F95 for prøver = 2.66; F95 for gentagelser = 3.16

Dommer nr. 5 kunne ikke kende forskel på
prøverne, hvilket derimod er tilfældet for alle
de øvrige, som dog ikke alle har lige god repro-
ducerbarhed.
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Bedømmelsesskalaer
I de fleste tilfælde benyttes karakterskalaer med
værdier på 0-10, hvor 0 og 10 angiver henholdsvis
ingen og størst intensitet af den egenskab, som
bedømmes. I tabel 6 findes en standardskala til
intensitetsbedømmelser og en skala til prefe-
rencebedømmelser.

Tabel 6. Hedoniske bedømmelsesskalaer til intensitets-
bedømmelser af organoleptiske egenskaber og pre-
ferenceskala.

karakter intensitet smag

10 meget stærk (t) særdeles godmeget stærk (t)

stærk (t)

tydelig (t)

svag (t)

meget svag (t)

ingen

god

acceptabel

dårlig

meget dårlig

uspiselig

Ved preferencebedømmelser benyttes skalaen i
den anførte form. For intensitetsbedømmelser
tilføjes den organoleptiske egenskab til de an-
førte tillægsord. Preferencebedømmelserne kan
som tidligere nævnt ikke betragtes som generelt
repræsentative, men de benyttes til undersøgelser
af hvorledes preferencekarakterer påvirkes af
interisitetsegenskaber. Af hensyn til forståelsen
af den grundlæggende problematik vedrørende
smagsbedømmelser skal fremhæves at en høj
intensitetskarakter ikke behøver at medføre en

Tabel 7. Organoleptiske egenskaber, som er bedømt på
forskellige produkter.

dybfrosne ærter:
» rosenkål:
» bønner

dåsekarotter:
solbærmarmelade:

hindbærmarmelade:
dåsejordbær:
rabarberkompot:

melethed, sødhed, preference
aroma, bitterhed
aroma, sejhed
aroma, bitterhed
aroma, skallens konsistens,
preference
aroma, gene af kerner
aroma, preference
aroma, surhed, trævlethed,
preference

høj preferencekarakter. En høj karakter for
aromaintensitet i hindbærmarmelade vil være
ensbetydende med en høj preferencekarakter,
men en intensitetskarakter på 10 for sejhed i
asparges vil højst sandsynligt være ensbetydende
med en lav preferencekarakter.

I foranstående tabel findes en oversigt ved-
rørende de organoleptiske egenskaber, der er
blevet bedømt for på forskellige produkter.

Bedømmelsesplaner
Såfremt antallet af prøver er mindre end 7 be-
nyttes en bedømmelsesplan svarende til en to-
sidig variansanalyse {Amerine et al. 1965, Har-
saae 1966, Sandvad 1970). Hvis der er mere end
6-7 prøver anvendes bedømmelsesplaner med
ukomplette blokke (partially balanced, latin
square, incomplete latin squares), der opstilles
som anført af Cochran & Cox (1957). Bedøm-
melsesplanen udvælges i hvert tilfælde efter an-
tallet af prøver og det nødvendige antal parallel
bedømmelser (gentagelser), der beregnes af
nedenstående udtryk, hvor s er restvariansen
på en forsøgsbedømmelse t95 er Students t (95 %),
n antallet af parallelbedømmelser og LSD
mindste signifikante forskel, som kan accepteres.

n = 2 t95
2 s2/LSD2

Såfremt der accepteres en LSD-værdi på 1 og s
er 1.0 skal der altså udføres mindst 8 bedøm-
melser idet t95 = 2.

Resultater
Formålet med nærværende afsnit er ikke at
redegøre for de opnåede resultater, men derimod
at beskrive den statistiske behandling, vurdering
og udnyttelse af resultaterne til forskellige formål.

Den første behandling af resultaterne er en
undersøgelse for normalitet og varianshomo-
genitet, som er en forudsætning for variansana-
lyse {Amerine et al. 1965, Harsaae 1966). Be-
regningerne udføres ved Bartletts'test, der blandt
andet er beskrevet af Harsaae (1966) og Sandvad
(1970). I de allerfleste tilfælde er fundet at
resultaterne var normalfordelte og at der var
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varianshomogenitet. Derfor har transformation
kunnet udelades.

Resultaterne bahandles derefter ved en va-
riansanalyse, som er bestemt af den anvendte
bedømmelsesplan. Variansanalyse for bedøm-
melsesplaner med ukomplette blokke er udførligt
beskrevet af Cochran & Cox (1957).

Uanset bedømmelsesplanen beregnes middeltal
for prøverne, og der fremkommer en restvarians
(s2), som kan anvendes til vurdering af middel-
tallene. Såfremt der er mere end to middeltal,
er det mest korrekt at anvende Duncan's test
i stedet for LSD, der kun gælder for to middeltal.
Beregningerne er beskrevet af Sandvad (1970)
og ret udførligt i publikation nr. STP 434 fra
American Society for Testing and Materials.
Principielt resulterer beregningerne i en gruppe-
deling af prøverne, hvor prøver indenfor samme
gruppe ikke er signifikant forskellige. I tabel 8
findes et eksempel, som er fra en bedømmelse
af hindbærma rmelade.

Tabel 8. Anvendelse af Duncan1 s til vurdering af gen-
nemsnitskarakterer for aroma til hindbærmarmelade.
Råvarer til forsøget blev fremskaffet af forsøgsleder
I. Groven, Statens forsøgsstation Hornum.
prøve nr. 1 2 3 4 5 6 7
karakter 1.9 5.6 6.0 6.6 7.0 7.4 7.7

Der kunne altså opstilles 4 grupper indenfor
hvilke prøverne ikke blev bedømt signifikant
forskellige med hensyn til aromaintensitet. An-
vendeligheden af sådanne analyseresultater kan
for eksempel illustreres derved at en industri-
virksomhed, der har erfaringer for at sort nr. 4
giver marmelade med for lav aromaintensitet,
kan forsøge med nr. 6 eller 7, såfremt disse iøvrigt
tilfredsstiller de opstillede råvarekriterier. På
tilsvarende måde kan der for andre produkter
vælges sorter med mindre aroma såfremt dette
er ønskeligt. Dette kan eksempelvis være tilfældet
for grønsagsprodukter.

Yderligere omtale af enkeltresultater for orga-
noleptiske egenskaber vil ikke blive foretaget,
men derimod skal behandles nogle muligheder
for anvendelse til mere generelle betragtninger
vedrørende de organoleptiske egenskabers be-

tydning for preferencebedømmelse. En af de
mest betydningsfulde organoleptiske egenskaber
er aromaen. Dette fremgår af, at der ofte, således
som vist i tabel 9, findes stærk korrelation mellem
karakterer for preference og aroma.

Tabel 9. Korrelationskoeficienter (r) for sammenhæng
mellem preference og aroma hos dåsejordbær, solbær-
og hindbærmarmelade.
Råvarer til fremstilling af de pågældende produkter
er frembragt af forsøgsleder A. Thuesen, Spangsbjerg
(jordbær) og forsøgsleder I. Groven, Hornum.

jordbær solbær hindbær

r 0.844 0.759 0.966
r95 0.497 0.433 0.497

Konsistens er også en meget vigtig egenskab.
Dette fremgår af følgende eksempel fra bedøm-
melse af rabarberkompot fremstillet af 21 sorter
ved brug af samme recept. Der blev bedømt for
preference (x), aroma (Zx) surhed (Z2) og træv-
lethed (Z3). Af nedenstående korrelationsmatrix
fremgår, at der kun var signifikant korrelation
mellem preference og trævlethed.

Tabel 10. Korrelationsmatrix x) for organoleptiske
egenskaber hos rabarberkompot (r95 = 0.433).
Råvaremateriale fremskaffet af forsøgsleder A. Thue-
sen, Spangsbjerg.

pref. (x) aroma (Zt) surhed (Z2) trævlethed (Z3)
1 0.288

1
0.053
0.200
1

0.557
0.266
0.219
1

Ved multipel korrelation (Kendall & Stuart 1967,
1968, Seal 1968), blev, som vist i tabel 11, fundet
at stærkere korrelation kunne opnås ved sam-
tidig anvendelse af aroma, surhed og trævlethed.

Tabel 11. Multiple korrelationskoefficienter (R) for
sammenhæng mellem preference og aroma (Z^, surhed
(Z2) samt trævlethed (Z3) hos rabarber kompot.

variable
R

R95

xZiZa
0.288
0.456

xZjZ3

0.693
0.456

xZiZ
0.703
0.482

Simple og multiple korrelationskoefficienter betegnes
ved henkoldsvis r og R.
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Ved en såkaldt principiel komponent analyse
{Seal 1968) kan Z-værdierne transformeres til
y-variable med covarians = 0. Samtidig kan
beregnes hvor stor en del af variationen de en-
kelte y-værdier bidrager med til variationen
indenfor de bedømte egenskaber.

Af resultaterne, som er anført i tabel 12, kan
ses at en af de nye variable redegør for 47.3, de
to øvrige for henholdsvis 26.7 og 26.0 procent af
variationen. Da trævletheden er stærkest korre-
leret med preferencesmagen, må det være denne,
som bidrager med 47.3 procent.

Tabel 12. Principielle komponenter {X) og deres procen-
tiske betydning for variationen.

47.3 26.7 26.0

For dybfrosne ærter, der blev bedømt for prefe-
rence (x), melethed (Zx) og sødhed (Z2), blev
gennemført tilsvarende beregninger, som for
rabarberkompot. Resultaterne viser, som det
fremgår af tabel 13, at der var signifikant korre-
lation mellem preference og begge egenskaber.
Den multiple korrelationskoefficient blev be-
regnet til 0.9546. Der blev, som vist i tabel 14,
fundet principielle komponenter, som redegør
for henholdsvis 87.9 og 12.1 procent. Da melet-
heden var stærkest korreleret med preferencen,
må det være denne, som er af størst betydning.

Tabel 13. Simple korrelationskoeficienter (r) for or-
ganoleptiske egenskaber hos ærter.
Bedømmelsesmateriale fremskaffet af forsøgsleder
J. Jensen, Spangsbjerg.

preference (x) melethed (Zx) sødhed (Z2)

1 -0.921 0.691
1 -0.757

1

Tabel 14. Principielle komponenter X og deres procen-
tiske betydning for variationen hos ærter.

&! Ag
% 87.9 12.1

Diskussion
Formålet med denne beretning har som nævnt i
indledningen været at redegøre for principperne

vedrørende de organoleptiske bedømmelser, som
udføres i forbindelse med fællesprojekter mellem
statens forsøgsstation Hornum, statens for-
søgsstation Spangsbjerg og Forskningslabora-
toriet for Grønt- og Frugtindustri, Statens For-
søgsstation Blangstedgaard. Der er ikke tilsigtet
en behandling i enkeltheder, men der er refereret
til den relevante litteratur.

Formålet med de organoleptiske bedømmelser
har været at få en vurdering af smagsegenskaber
hos sorter af frugt og grønt. Denne vurdering
skal ikke foretages her, men det skal fremhæves
at resultaterne fra de organoleptiske bedømmel-
ser selvfølgelig ikke bør være det eneste grundlag
for vurderingen. Der bør lægges mest vægt på
intensitetsbedømmelserne som skulle muliggøre
en relativ sammenligning. løvrigt bør dyrknings-
værdi, herunder specielt udbyttet, og egnethed
for den tekniske behandling under industrielfor-
forarbejdning indgå i den endelige vurdering.

Aroma er næsten altid en meget betydnings-
fuld egenskab. Dette gælder eksempelvis for de
fleste bærprodukter, hvor en høj aromaintensitet
må betragtes som værdifuld. Hos grøntprodukter
kan en meget stærk aroma, for eksempel hos
kål, være mindre hensigtsmæssig. Visse egen-
skaber som melethed, trævlethed eller sejhed
kan være af mindst lige så stor betydning som
aromaen.

Vurdering af de organoleptiske egenskaber,
herunder specielt de enkelte aromastoffers be-
tydning vil indgå som et naturligt led i fremtidige
undersøgelser.
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