
Resultater fra sortsforsøk 2012

Industribærprosjektmøte 24.10.12

Elin Mittet Eriksen, Stabburet



Stabburet har testet følgende sorter 
(totalt 21 stk):

Jordbær (12 stk)
GNKI 2137 (2,3 kg)
Senga Sengana
GNKI 2185  (2,37 kg)
GNKI 2399 
GNKI 2021 
GNKI 2412 (2,1 kg)
PK00.335
GR1197.12
GR1112.3 
GN1196.15
GN1189.3
GN07.53.1 
(2 kg)

Bringebær (9 stk)
Cascade Delight
Cowichan
Glen Ample
Glen Fyne (2,2 kg)
SJR941-1
SCRI9059D-2
RU974 07002
RU044 03090
Veten 



JORDBÆR



Jordbærsort Bær Syltetøy Totalinntrykk

Senga 
Sengana

Jevn og fin farge ytre og indre (lyse), 
små bær, lite hulrom

Fin farge og balansert søt/frisk/jordbærsmak, noe 
"jordsmak"

GNKI2137
Flere veldig store bær, løser seg lett ved 
oppvarming

Fin farge og smak, noe oppflyt, "koksmak", minner 
litt om senga

GNKI2185 Lys, ujevn størrelse Oppflyt, en del smak, søt og noe frisk, litt lite syre?

GNKI2399

Store mørke bær, også etter kok, veldig 
fin farge, akse inni dekker nesten alt 
hulrom! Mørkt syltetøy, store bær, litt lite smak i bærene

GNKV2021 Mørke, noen store bær
Fin farge, litt lite frisk, ikke så interessant smak, men 
god "koksmak"

GNKV2412
Mørke, fine bær, lite hulrom, ganske 
jevne farger og fine størrelser

For mørk farge, kokefaste bær, mangler søthet, 
friskhet, kvalm smak

PK00.335

Jevnt lysere, minst hvit inni, minst 
hulrom, lyse i gryta under oppkok, 
skummet veldig mye

God på smak, balanse søt/frisk og syrlig, fin farge i 
syltetøy

GR1197.12 Ganske lyse, lite hulrom
Mørkt, uenighet: fra ok syltetøy til rar smak, harde 
bærkjerner, kokefaste

GR1112.3 Relativt store hulrom, For mørkt? Ganske godt, noe såpesmak

GN1196.15

Spisse bær, mørke jevn farge, veldig lyse 
inne, hvite, lyse utenpå ved 
oppvarming, slipper mye væske

Bær litt blasse, bra syltetøy, søt og syrlig, noe 
jordsmak

GN1189.3 Jevn farge, lite hulrom
Ganske bra syltetøy med hensyn til smak, noe 
oppflyt, litt mørkt

GN07.53.1
Endel små bær, Endel lyse bær, veldig 
lyse inni

Noe mørkt, god smak, søt og syrlig, mild 
blomstersmak, god lukt



Jordbærfavoritter så langt i 2012

• GNKI2137

• Senga Sengana

• PK00.335

• GN1196.15 (obs farge!!)

• GN07.53.1
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BRINGEBÆR



Bringebærsort Bær Syltetøy Totalinntrykk

Veten
Fin farge, ganske jevne, passe 
store dupletter God bringebærsmak og fin farge

Glen Fyne Ganske små bær
Lys. Tydelige, hvite frø. Ok, kunne 
vært litt mer intens smak? Mye syre

RU974 07002
Store bær (noe smått også), 
enkelte veldig lyse (veldig få!)

Frisk farge. Ok syltetøy, noe 
blomster/parfyme, litt tamt, men 
likt veldig godt av en dommer

Cascade Delight Lyse, veldig god frisk lukt av kok!

Frisk farge. Synererer litt. Ok 
bringebærsmak, men litt for mye 
syre. 

Cowichan Avlange bær

Fin farge! Små frø. Denne har god 
bringebærsmak. Eneste aber er 
kanskje litt mye syre?

RU044 03090
Jevne, fine bær (lyse), "kokt" lukt 
av kok

Store frø, litt blass, litt tam "kokt" 
smak, noe parafinaktig?

SCRI 9059D-2 Lyse bær
Veldig lys, veldig syrlig, lite søtt, 
bismak fett?

SJR 941-1 Ok bær

Frisk lys farge (for lys?), litt blakket?, 
nydelig bringebærsmak, søt og 
passe syrlig

Glen Ample Ok bær

Litt for lyst syltetøy, blankt, litt lite 
sødme, blomstersmak, veldig hvite 
frø



Bringebærfavoritter så langt i 2012

• Cowichan

• SJR 941-1

(obs farge!!)

Ok minus

• Cascade Delight

• Veten
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Blink – har med glass til alle!

• Produsert  12.06.12: 100% Blink & 50% Blink/Senga
• Framgangsmåte som jordbær hjemmelaget 
• Blink jordbær har lys kjerne, men er dyp rød ”utvendig” 
• Det var en del halm med i råvaren
• Bærene luktet ikke typisk jordbær, og ved oppvarming luktet 

de litt ”rått gress”
• Litt lavere brix i blink kok, litt løsere konsistens med blink

• 100% Blink: Lukt/smak: God smak av jordbær- mørk farge, 
mørkere enn 50% senga/ 50% Blink.

• 50% Blink & 50% Senga: Lukt/smak: Friskere jordbærsmak 
enn 100% Blink, mer lik referanseprøven (jo hjemmelaget 
m/senga og Amerika 13)



Oppsummering/status

• 3 mnd smak i uke 49/50, samme dommerpanel (4 stykker)

• Kommentarer er helt nødvendig ved vurderinger, vanskelig å skille 
så mange varianter med bare tall rekke på sensoriske egenskaper

• Vi bør splitte opp sensorikken i flere økter pga hele 21 prøver

• Vi bør forsøke å bruke større deler av skalaen

• Bilder er gode verktøy å benytte underveis

• Oppskalere Florence på Brumunddal i løpet av 2012

• Følge Blink ut juni 2013


