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GRÖTÄLSKARNAS FAVORITRECEPT
t Jonas Jonsson från Gävle är mannen
bakom Grötboken, som nyligen gavs ut
av Frälsningsarmén.  Han har tävlat i
VM i grötkokning och har en egen hem-
sida om gröt. 

En annan grötälskare är Christina
Möller, tidigare provkökschef på Coop.
Hon äter gröt varje morgon, vardag som
helg, och bjuder på sina favoritrecept.

sidan 4–9

SMÅ GODA GRYN
tAmaranth, kamut och quinoa – små
goda gryn från världens alla hörn landar
på våra tallrikar. Gott i soppa och sallad
och som alternativ till ris, pasta och
potatis. sidan 10

NY FORSKNING OM KADMIUM
tVete och kadmium har blivit grundligt
undersökt i en stor studie vid Stockholms
universitet.

– Idag vet vi mycket mer om vad som
sker i veteplantan än när projektet starta-
de för sex år sedan, säger projektledaren
Maria Greger. Avsikten är förstås att
kunna ta fram nya vetesorter som acku-
mulerar mindre kadmium. sidan 12

HÄR BAKAS ÄKTA HÖNÖKAKA
t Följ med på en tur till Hönö i Göte-
borgs norra skärgård. Här bakas fortfa-
rande Hönökaka enligt gammalt recept
över öppen eld. sidan 14

EN MÄSTERKOCK I SKOLAN
tKurt Weid, mannen bakom det svens-
ka kocklandslaget, lägger idag sin själ i
att höja storkökens status. C träffade
honom i Gustavslundsskolan i Vxjö, där
han lagade fullkornslasagne och kikärts-
sallad. 

– För många barn är skolmaten det
enda hemlagade mål de får. Så här gäller
det att satsa, säger Kurt.  sidan 20

FRÅGOR OCH SVAR OM TRANSFETTER
sidan 22

det var kockarna som började.
Jag minns de första Årets Kock-tävlingarna för över 20 år sen. Då höll

man till på Jordbrukets provkök i Johanneshov. Den fåtaliga publiken
hängde bokstavligen över grytorna när kockarna kreerade sina tävlings-
rätter. TV-bevakning och åskådarläktare var inte ens påtänkt.

Men det fungerade – där såddes fröet till den höjdarstatus som kockar-
na har idag – till alla TV-kockar, kocklandslag och internationella utmär-
kelser. 

Nu ger sig Sveriges första bagarlandslag  in i tävlingsdjungeln med sik-
tet inställt på Bagar-VM i Paris 2008. Svenska bagare anses ha en bra
chans eftersom man i Sverige bakar mindre traditionsbundet än i många
andra länder.

en bra grund har man i SM och EM för Unga Bagare, där deltagarna
får vara högst 22 år. EM-tävlingen arrangeras i år för 38:e gånger. Finalen
går i Göteborg, eftersom det svenska laget tog guld i fjolårets tävling.
Under våren sker kvalificering i SM för Unga Bagare, som arrangerats
sedan 1990.

Ett stort antal av bageri- och konditoribranschens mest kända profiler
har startat sin karriär i och med den tävlingen. Men man har inte nått
samma mediala stjärnstatus som kockarna ännu. Kanske kan bagarlands-
laget fixa sista lyftet.

mästerkocken kurt weid, mannen bakom det svenska kocklandslaget,
har tagit sig an en annan viktig uppgift: Att höja storkökens status. År
2008 kommer matbranschen att för första gången kora Årets storköks-
kock, ett mästerskap i konsten att laga god och nyttig vardagsmat för rik-
tigt många. 

Kurts ambition är att skapa ett lika stort intresse för storköksmaten som
för krogmaten.

Vi ser fram mot storkökslandslaget – heja Kurt!
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SEX LANDSLAGSBAGARE
HÄR BOR I STADEN

EM-TÄVLING FÖR UNGA
BAGARE I GÖTEBORG

En våffla som behåller sin frasighet även när den kall-
nat bjuder Hembakningsrådet på. Det går att byta ut
smöret mot 1 1/2 dl flytande smör & rapsolja.

FRASIGA VÅFFLOR
8 våfflor

4 dl rumsvarm mjölk
25 g jäst
3  1/2 dl kärnvetemjöl eller ljust 

och milt fullkornsvetemjöl
1/2 tsk salt
150 g smör

Häll mjölken i en bunke och smula ner jästen. Rör ner
mjöl och salt och vispa till en slät smet. Låt smeten
svälla i cirka 30 minuter.
Värm våffeljärnet. Låt smöret smälta och blanda
sedan ner det i våffelsmeten. Smörj våffeljärnet (bara
inför första våfflan) och häll cirka 1 dl smet i järnet för
varje våffla. Grädda våfflorna 1 1/2–2 minuter.
Ät med vispgrädde och sylt eller med salta tillbehör
som löjrom, créme fraiche och finhackad rödlök.

t Den 22–23 oktober arrangeras EM för unga
bagare i Göteborg. 

Sverige blir därmed värd för den 38:de EM-
tävlingen där unga bagare från olika länder täv-
lar mot varandra i lag och individuellt. 

Bakgrunden är att det svenska laget tog guld
vid EM i Luxemburg i höstas. Laget bestod av
Moa Brink från Vittsjö utanför Kristianstad och
Sven-Gunnar Apelgren från Sundsvall. Båda
arbetar på NK-bageriet i Stockholm. 

Under de fem timmar bakningen pågick i
Luxemburg bakades matbröd, franskbröd,
vetebröd, wienerbröd samt ett skådebröd.
Temat för året var cykel.

Sverige har nått stora framgångar i EM
genom åren. 2001 blev Anna Arvids europa-
mästare och förra året kom Roy Fares trea.

Kvalificeringstävlingen till EM – SM för unga
bagare – går i mars i Göteborg. Ettan och tvåan
får tävla i EM. 

t Sveriges första bagarlandslag är ett faktum.
Siktet är inställt på Bagar-VM i Paris 2008.
Ledare och coach är Johan Sörberg från Riddarbageriet i Stockholm.

Laget består av sex bagare, alla verksamma i Stockholm. 
De heter: Niklas Beck, Niklas Gustafsson, Mattias Näsman, Joel Christi-
ansson, Mattias Wallmark och Håkan Johansson.

Första tävlingstillfället blir i oktober i Louis Lesaffre Cup i S:t Peters-
burg, som är kvaltävling till VM. Där kommer tre av de sex bagarna att
delta och tillverka matbröd, wienerbröd och skådebröd. Konkurrerande
länder är Bulgarien, Finland, Norge, Ryssland och Ukraina.

– Det vi kommer att träna mest på är skådebrödet. Vi har pratat om att
göra Vasaskeppet men ingenting är bestämt ännu. Sveriges styrka är att vi
inte har samma traditionsbundna sätt att baka på som många andra län-
der, säger Johan Sörberg.

Bakom bagarlandslaget står Sveriges Bagare och Konditorer och 
B. Engelhardt & Co.
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A V  L E N A  S Ö D E R S T R Ö M  
F O T O  U L R I K A  P O U S E T T E

Den passar lika fint med en enkel
smörgås och fruktkompott till var-
dags som till ett glas champagne
och jordgubbar till helgen.

Det handlar så klart om gröt,
maträtten som alltid finns på
Christina Möllers frukostbord. 

t – Jag känner mig sig så frisk när jag äter
gröt, säger Christina entusiastiskt. Det
har jag gjort varje dag sedan barnsben.
Jag har aldrig avstått från gröten, även
om det var helt ute på 60- och 70-talet att
äta gröt.

– Min mamma var tidig att påpeka hur
viktigt det är att äta bra mat och frukos-
ten tyckte hon var särskilt viktigt. Vi åt
gröt på vinterhalvåret och hemgjord fil-
bunke på sommaren. Jag tror att om man
lär barn att äta gröt tidigt, då kan man få
dem att äta gröt livet ut. Bara den är lagad
med kärlek och omsorg. 

Helggröt på spisen
I Christinas kök kokas gröten à la minute
och såväl gryn som vatten mäts exakt
med mått. 

– Det är hemligheten bakom varje lyck-
ad gröt, säger Christina. Till vardags
lagar min man Sören gröt i mikron. Mest
blir det havregryngröt men vi kan också
äta gröt på rågflingor eller flera sädesslag. 

– På lördagar och söndagar kokar jag
alltid gröt på spisen. Då varierar jag med
dinkel, bovete och korngryn. Jag tycker
att det är fantastiskt att gamla gryner kan
bli moderna igen. Helggröten komplette-
ras ofta med kokta ägg, sill och goda
smörgåsar. Och så sitter vi länge och äter.

– Vi kryddar gröten traditionsenligt
med kanel. Kardemumma och vanilj pas-
sar också väldigt bra. Min man, som äls-
kar kokos, har mycket kokosflingor och
kokosflarn på gröten, men jag tar hellre
rostade nötter. På våren toppar jag gröten
med rabarber, det ger en försmak av som-
maren. Sen kommer jordgubbar, hallon
och vinbär, och slutligen blåbär och
lingon. Så man kan följa säsongerna med
färska bär på gröten. 

Mätt och smal
En annan positiv sak som Christina  näm-
ner med gröt är att den faktiskt är
utmärkt smalmat:

– När man har ätit en rejäl portion gröt
på morgonen så står man sig absolut till
lunch utan att småäta, berättar Christina.
I mitt yrke har det alltid handlat om att
smaka och provsmaka på saker. Med gröt
som bas tar man inte så stora bitar. Grö-
ten har definitivt hjälpt mig att hålla min
vikt.

VARJE 
MORGON PÅ
CHRISTINAS
FUKOSTBORD

GRÖT

CHRISTINAS GRÖTTANKAR
Gröt är gott.
Varmt och stärkande
Mättande
Variationsrikt
Bra för kroppen
Bra för magen

Gröt hör till en 
positiv barndomsup-
plevelse
Överfört goda mat-
vanor till nutid
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FRUKTKOMPOTT
Variera med att byta ut tranbä-
ren mot 2–3 torkade plom-
mon.
1 portion

4 torkade aprikoser
1–2 torkade fikon
2 msk torkade tranbär
1/2 torkat päron

lag
1/2 dl koncentrerad äppeljuice
2 dl vatten
1/2 tsk honung
1 liten bit kanel

Lägg den torkade frukten i en
skål. Mät upp juice, vatten,
honung och kanel i en liten
kastrull. Sjud till lätt simmig
konsistens, ca 10 min. Häll
den varma lagen över frukten
och låt stå över natten. Serve-
ra till gröt.

FRUKOSTGRÖT MED
FRUKTKOMPOTT
1 portion

3/4 dl havregryn
2 msk linfrö, blötlagd över
natten
1 krm salt
2 dl vatten eller äppeljuice

till servering
fruktkompott 

Blanda alla ingredienserna i
en djup tallrik. Tillaga i
mikron på full effekt i 1/2
minut. Rör om. Fortsätt til-
lagningen på full effekt i ytter-
ligare 1 1/2 minut.
Servera gröten med frukt-
kompott.

GRÖTSALLAD
1 portion

3/4 dl havregryn
2 msk russin
2 dl vatten
1/2 rivet äpple
1–2 msk solrosfrön

till servering
1/4 apelsin
1/2 banan
1/2 kiwi
2–3 jordgubbar

Lägg havregryn och russin i
en djup tallrik. Häll på vatt-
net, rör om och låt stå över
natten. Blanda den kalla grö-
ten med rivet äpple och sol-
rosfrön. Servera grötsalladen
med apelsin, banan, kiwi och
jordgubbar skurna i bitar. 
(Bild på sidan 9)

På resor äter Christina också gröt. Du kan vara i
Kina, Thailand, Guatemala – det är vanligare med
gröt utomlands än på våra svenska hotell. Ofta
serveras gröt med härlig fruktkompott på torkad
frukt.

GRÖTENS RESA 
Från fattigmansmat 
till lyxig hälsofrukost
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PASSION 
FÖR 
GRÖT

GRÖTENS RESA 
Från fattigmansmat 
till lyxig hälsofrukost

OCKELBOGRÖT
2 portioner

2 dl fiberhavregryn
5 dl vatten
4 msk linfrön
1 dl russin
3–4 fikon klippta i
mindre bitar
1 nypa salt

Blanda alla ingredien-
serna och koka i 5
minuter.

Jonas Jonsson kokar Oceklbo-
gröt, ett av de snabba recepten 
i Grötboken
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Till vardags arbetar Jonas Jonsson,
43, på Banverket i Gävle med tele
och data. 

Men på fritiden har han en
hobby som är snudd på en
passion, nämligen gröt. 

Jonas är mannen bakom
recepten i Grötboken, som
Frälsningsarmén nyligen gav ut.

t Jonas har alltid gillat gröt. Ända sen
han som liten åt mormors goda gröt, har
det varit havregrynsgröt som gällt på
morgonen. Men det var på en spa-resa i
Estland för ett par år sedan, som det sa
klick på allvar mellan Jonas Jonsson och
gröten.

– Det serverades olika grötar varje dag.
Robusta grötar med bovete, linfrö, hirs
och torkade frukter. Det var så himla
gott!

Jonas började samla grötrecept. Han
läste allt han kom över, provlagade och
åt. Startade en hemsida www.grot.se.

– Jag upptäckte att det inte fanns
någon bok med grötrecept och började
fundera. Jag hade sett Frälsningsarméns
böcker om bland annat bröd och soppa
och tanken var inte långt borta. Jag tog
kontakt och pusselbitarna föll ner. 

Och i höstas kom Grötboken ut. Den
innehåller 61 grötrecept, några med bil-
der, lite historik och kuriosa och ett antal
personliga ”grötbekännelser” från kända
personer.

– Nästan alla har ju en relation till gröt,
säger Jonas Jonsson. Antingen är man för
eller emot.

Under förra våren intensivjobbade

Jonas med recepten till Grötboken. Bland
annat läste han en avhandling från 1700-
talet om gröt. 

Han hittade oväntade infallsvinklar
som fick honom att fundera över männi-
skans förhållande till gröt. 

– Teckenspråket är ett kul exempel,
berättar han. Det etablerade tecknet för
gröt symboliserar tomten som står och
rör om gröten i en gryta.  Men vid
sekelskiftet 1900 fick barnen på döv-
stumskolan Manilla i Stockholm äta
mycket gröt. Så mycket att de till sist
tröttnade på gröt och till och med tyckte

att gröt var äckligt.
Barnen började därför göra tecknet

för äckligt två gånger efter varandra
för att teckna gröt. På så sätt kom ett
alternativt gröttecken till.

Idag är trenden uppåt för gröt.
Unga människor idag besväras inte
av att ha tvingats äta för mycket

gröt. De ser på gröten utan fördomar,
som snabb, hälsosam, mättande och

prisvärd mat. Den är inte bara hänvisad
till frukost heller, utan fungerar lika bra

som lunch, kvällsmat eller mellanmål.
Jonas tröttnar inte heller på gröt, han

är ständigt på spaning efter nya och
gamla recept. Han experimenterar och
testar. Just nu väntar han på rätta tillfället
att testa en havregrynsgrötsgratäng med
banan, som han hittat i en kokbok på lop-
pis.

– Förr var gröt fattigmansmat. Idag gör
man den läcker med olika tillbehör som
färsk frukt, vanljyoghurt, solroskärnor,
pistagenötter och honung, säger han.

I Grötboken finns gröt för både vardag
och fest. Det finns grötar kreerade av
mästerkockar och vanliga grötar som
vanliga människor kokar dem. Jonas
Jonssons egen VM-gröt har till och med
vunnit pris i VM i grötkokning. Det hålls
varje år i den lilla byn Carrbridge i norra
Skottland, skottarna har nämligen en
lång tradition att äta gröt. Man tävlar
dels i traditionell skotsk grötkokning,
dels i så kallad Special Porridge där delta-
garna själva får välja ingredienser. I den
grenen kom Jonas Jonsson på en hedran-
de femteplats.

LAGA SJÄLV MED RECEPT FRÅN GRÖTBOKEN
nästa sida

FÖRR VAR GRÖT FATTIGMANS-
MAT. IDAG GÖR MAN DEN LÄCKER
MED OLIKA TILLBEHÖR SOM FÄRSK
FRUKT, VANLJYOGHURT, SOL-
ROSKÄRNOR, PISTAGENÖTTER OCH
HONUNG

”
”

Klippta fikon, fiberhavregryn, linfrön och russin… …blir Ockebogröt på fem minuter.
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I Grötboken har Jonas Jonsson samlat sina
bästa knep när det gäller att koka gröt.

BLÖTLÄGGA
Tänker du koka gröt av kross eller hela gryn
måste de först blötläggas i vatten ungefär ett
halvt dygn. Då sväller gröten lättare. Ju fasta-
re sädesslag desto viktigare är blötläggning-
en.

Men även vanliga gryn mår gott av att
blötläggas innan kokningen eftersom gröten
då blir både smakrikare och mera lättsmält. 

ROSTA
För att förstärka smaken kan man rosta de
flingor eller gryn som så småningom ska bli
gröt. Rosta direkt i stekpanna, kastrull eller
ugn under ett par minuter. Se till att flingor-
na inte bränns vid.

KOKA
Låt inte gröten stormkoka utan hellre små-
puttra på svag värme och rör om med jämna
mellanrum. Först när koktiden närmar sig
sitt slut häller du i saltet. Salt gör det nämli-
gen svårare för gröten att svälla.

EFTERSVÄLLA
Eftersvällning är viktigare än man kanske
tror och definitivt ett måste när gröten kokas
av kross eller hela korn. Samtidigt som grö-
ten blir ännu mer skonsam för magen får
den goda smaken en chans att fullständigt
blomma ut.

Det går till och med att korta koktiden till
förmån för eftersvällningen. Dra kastrullen
från plattan och låt gröten stå och eftersvälla
ett par, tre minuter under lock så blir de rik-
tigt god. Svep gärna in kastrullen i en kök-
shandduk så håller den värmen bättre.

STEKA
Förr slängde man ogärna bort mat som blivit
över. Uppstekt gröt var vanligt.

Gröt som ska stekas bör ha åtminstone
ett halvt dygn på nacken och måste ha förva-
rats kallt. För att lyckas med stekningen
krävs att gröten är fast och att den har satt
sig. 

Havregrynsgröt och rågmjölsgröt passar
extra bra att steka.

Skär gröten i skivor eller forma den till
små bullar och stek i smör. Se till att få en
rejäl stekyta – det blir mycket godare!

tips 
för 
godare 
gröt

1

5

2

3

4

5

SJUSKINNSGRÖT
Gammaldags festgröt. 
Sju lager gröt är lagom för
åtta portioner

Risgryns- eller korngrynsgröt
utbredes ett par cm på djupt
fat eller karott. Stött kanel
och socker öfversiktas så att
det täcker gröten. Därofvan-
på siktas ett hvarf strösocker
så att gröten ser hvit ut. Ett
bakelsejärn, en eldskyffel
eller en pannkaksspade eller
dyligt glödgas i elden, sopas
av med en visp att ingen
aska följer med och föres
öfver gröten så att sockret
blir brynt. Ännu ett hvarf gröt
pålägges och påhandlas på
samma sätt och därmed fort-
fares tills man fått sju hvarf,
eller huru många man beha-
ga. Servera med gräddmjölk.

PROVA 
NYA OCH 
GAMLA 
GRÖTAR

VM-GRÖT
Prisbelönt i VM i grötkokning
2005.

2 portioner
1,5 dl havrekross
4,5 dl vatten
4 fikon
3 msk messmör
1 nypa salt

Låt havrekross, vatten och
fikon koka 20–25 minuter,
tillsätt salt på slutet.
Rör ner messmör precis
innan servering. Servera med
lingon- och hjortronsylt.

DINKELGRÖT 
MED PLOMMON
Urvetet dinkel (spelt) blir
god gröt.

2 portioner
2 dl helt dinkelvete eller 
dinkelflingor
2 dl vatten
5 plommon
1/2 dl russin
2 msk koncentrerad 
äppeljuice
1 nypa salt

Klipp plommonen i mindre
bitar. Koka upp vatten, plom-
mon och dinkelvete. Låt stå
över natten. Morgonen efter
tillsätter du russin, äppeljui-
ce och salt. Låt sedan gröten
koka upp.KARAMELLISERAD

JULGRÖT
Denna gröt serveras vid jul
på Edsbacka krog i Sollen-
tuna

2 portioner
1 dl rundkorniga risgryn
2 dl vatten
4–5 dl mjölk
1/2 msk smör
1 nypa salt
socker

grötsocker
1 msk kanel
1 msk malen kardemumma
1 msk malen ingefära
2 msk rårörsocker

Smält smöret i en tjockbott-
nad kastrull, häll i risgrynen
och rör om. Slå på vattnet
och koka i cirka 15 minuter.
Späd med mjölken och låt
gröten koka i ytterligare en
halvtimme. Smaka av med
salt och rikligt med socker. 
Blanda grötsockret och sätt
ugnen på 225 grader. Lägg
gröten i en ugnsfast form
och strö över grötsockret så
det täcker gröten. Sätt på
översta falsen i ugnen och låt
stå tills gröten får en vacker
karamelliserad yta, det tar 5-
10 minuter.

CHAIGRÖT
2 portioner
1 liter vatten
4 dl rågflingor
1 tsk kanel
2 krm ingefära
2 krm kardemumma
2 krm mald nejlika
2 msk kokosflingor
1 nypa salt
2 msk solrosfrön
2 msk sesamfrön

Blanda alla ingredienser, låt
dem koka upp och sedan stå
och svälla på låg värme i
cirka 10 miuter. Servera med
skivad banan, honung och
soja- eller rismjölk.

GRÖTENS RESA 
Från fattigmansmat 
till lyxig hälsofrukost

Det var många som hjälpte till
att göra Grötboken möjlig och
alla jobbade ideellt. Samtliga
intäkter går till Frälsningsar-
mens sociala verksamhet,
berättar Jonas.
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t Det är ”the same procedure as last
year”. Ungefär samma tid, ungefär
samma frukostmat. Men utvecklingen går
långsamt mot att allt fler blir allt mer noga
med vad de äter – och att allt fler minskar
på sockret i frukosten. Denna trend märks
främst bland kvinnor och ungdomar.

Det här visar en undersökning genom-
förd av TNS Gallup på uppdrag av Arla
Foods. Omkring 3000 personer mellan
16 och 65 år intervjuades. 

Arla kartlägger löpande svenskarnas
frukostbeteenden och attityder till fru-
kost. De senaste tio åren har frukostva-
norna ändrat sig ytterst lite. Fyra av fem
tillfrågade tycker att frukosten är dagens
viktigaste måltid.

Här är några resultat från undersök-
ningen.
åtta av tio äter frukost varje dag vid fru-
kostbordet.
den vanligaste frukostmaten är smör-
gås med ost, mjölk, naturell fil med fling-
or och gröt. Så har frukosten sett ut de
senaste tio åren.
en ny trend är att andelen som instäm-
mer i ”jag är noga med vad jag äter till

frukost ” har ökat signifikant.
allt fler undviker socker vid frukosten.
Tidigare har lika många sagt att de undvi-
ker mat med mycket fett, som mat med
mycket socker. Nu är det fler som säger
att de undviker socker, 67 procent mot 62
procent som undviker fett.
kvinnor i alla åldrar är mycket positi-
va till frukost, mer positiva än män. De är
också mer noga med vad de äter till frukost
och att de har rätt frukostmat hemma.
män och kvinnor mellan 55 och 65 år
är mer frukostintresserade än genomsnit-
tet och önskar att det fanns fler frukost-
produkter som är extra hälsosamma.
norrlänningar prioriterar frukosten
mest. I mellersta och övre Norrland säger
hela 91 procent att frukosten är dagens
viktigaste mål.
bland ungdomar 16–29 år tycker 74
procent att frukosten är dagens viktigaste
mål. De vill gärna ha fler frukostproduk-
ter som är hälsosamma och önskar att det
fanns mer frukostinspiration i butiken.
det är dock flest ungdomar, 39 pro-
cent, som instämmer i att det är jobbigt
att göra frukost. Man tar den frukostmat

som råkar finnas hemma.
i småland lagar man gärna frukost. Bara
10 procent instämmer i att det är jobbigt
att laga frukost, jämfört med 22 procent i
genomsnitt i övriga landet.

Ny energi efter natten
Kroppen behöver mat på morgonen för att
få ny energi. Vi vaknar med lågt blodsock-
er och behöver kolhydrater för att snabbt
fylla på förråden igen. Det finns i mjölk,
bröd, müsli och frukt. De flesta av oss är
inte sugna på proteiner och fett på morgo-
nen, det känns inte så lockande med entre-
cote och bearnaisesås till frukost.

Enligt de svenska näringsrekommen-
dationerna från 2004 bör frukosten ge
mellan 20 och 25 procent av dagens kalo-
rier. För en vuxen med stillasittande arbe-
tet som har ett kaloribehov på cirka 2 500
kcal, betyder det att frukosten ska inne-
hålla runt 500 kcal. Det finns i en tallrik
lättfil med müsli, en smörgås med mager
ost, ett äpple och en kopp te eller kaffe.
Livsmedelsverket rekommenderar att
grunden i frukosten utgörs av spannmål
och mjölkprodukter.

The same procedure as last year

SVENSKAR VÄRNAR SIN FRUKOST
Likt grevinnan varje nyårsafton slår sig svenskarna ner vid
frukostbordet varje morgon för att avnjuta det som man
anser vara dagens viktigaste mål – frukosten.

A V M A U D  L I N D B L Å    F O T O U L R I K A  P O U S E T T E

Grötsallad. Se recept på sidan 5.
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A V M A U D  L I N D B L Å   F O T O J A N  R E I N E R S T A M

bovete är en ört med trekantiga frön. Egen-
skaper och sammansättning liknar sädessla-
gen, så bovete brukar räknas med bland

dem. Bovete är lättsmält och rikt
på mineraler. Det är gott till

bland annat gröt, och klas-
siskt i blinier, ryska bove-
teplättar. Helt bovete kan
ätas kokt som ris
Fröna är inneslutna i ett

svart skal som innehåller ett rött
färgämne, fagopyrin. Skalet tas bort innan
fröna förpackas med det förekommer att
små mängder av färgämnet finns kvar i de
skalade fröna, vilket kan leda till allergiska
reaktioner hos personer som äter bovete
regelbundet under lång tid. För att slippa
detta bör bovete alltid sköljas med kokande
vatten innan det lagas till, alternativt slår
man bort uppkokningsvattnet och kokar
bovetet i nytt vatten.

kamut är ett oförädlat vete som ursprungli-
gen kommer från Egypten. Det sägs att man
hittade spår av kamut i pyramiderna och att
det togs till Kanada och började odlas där.
Kornet har en lätt nötaktig smak med en lite
krispig känsla och tuggmotstånd. Det hela
kornet passar utmärkt som ersätt-
ning för ris eller i sallader.
Smaksätt med färska örter,
olivolja och citrus. Kokta
korn kan mixas och använ-
das som bas i vegetariska
biffar. Kamut finns även som
mjöl och går utmärkt att använda
till bakning.

amaranth är små proteinrika frön från
amarantväxten. Den växer som bredbladiga
plantor som ger tusentals små frön. De kan

användas i alla möjliga rätter –
gröt, bröd, muffins och
pannkakor eller som alter-
nativ till ris, pasta och pota-
tis. 

Fröna går också att poppa
som popcorn. Gör så här:

Värm en stekpanna med glaslock eller en
kastrull. Det behövs inget matfett. Lägg ner
några amaranthfrön på prov. När de genast
börjar poppa är pannan tillräckligt het. Skaka
pannan medan fröna poppar, ett par matske-
dar i taget är lämplig mängd. De poppade
fröna är goda till glass, smaksätt gärna med
till exempel lite kardemumma.

couscous är små förkokta gryn, som till-
verkas av durumvetets kärna. De har kort
koktid, bara fem minuter. I Nordafrika har
man ätit couscous i tusentals år. Couscous
finns också som fullkorn. Couscous passar

som tillbehör till grytor och är
gott i sallader. Taboulleh är
en klassisk sallad med
couscous och mycket per-
silja.  Couscous kan rostas

innan den kokas.
Det finns också en variant av

couscous med ärtstora gryn. De kräver lite
längre tillagningstid. Fräs dem gärna i lite
smör och/eller olja innan de kokas i buljong
eller saltat vatten 20–25 minuter.

matkorn är ett dubbelsli-
pat korn för matlagning, ett
nytt alternative till ris, bul-
gur och couscous. Koktiden
är bara tolv minuter. Matkorn är
en fullkornsprodukt. Sädesslaget korn  inne-
håller lösliga fibrer, som kan bidra till att
sänka kolesterolhalten i blodet på samma
sätt som fibrerna i havre. 

bulgur är tillverkat av
durumvete som förkokats,
skalats och klippts i bitar.
Koktiden är cirka 10 minu-
ter. Bulgur är grövre i konsi-
stensen och mer smakrikt än
couscous. Gott att blanda i sallader. Kan
smaksättas genom att koka i buljong eller
med olika kryddor.  

GRYN

AMARANTH

BULGUR

KAMUT

BOVETE

COUSCOUS MATKORN

Från när och fjärran landar de på våra tallrikar – små gryn och frön från olika
örter och växter.

Intresset för GI och vegetarisk mat håller i sig, och det är skoj med
omväxling till ris, pasta och potatis. Så koka lite korn, poppa några frön eller
berika soppa, sallad och plättar med lite extra tugg, fibrer och näring.

PROVANYA

amarant, polenta, hirs, bovete och
quinoa innehåller inte gluten.
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LAX MED QUINOA 
OCH CASHEWSALLAD
4 portioner
4 bitar laxfilé
3 stora rödbetor
1/2 påse jungfrusallad
1/2 skivad rödlök
2 dl quinoa
2 dl kokta stora vita bönor
3 msk cashewkärnor
4 dl grönsaksbuljong
4 msk citronsaft
100 g fetaost i bitar

Koka rödbetorna, skala dem och skär i bitar.
Koka quinoa i buljongen cirka 25 minuter och
låt svalna. Blanda i rödlök, sallad, bönor, feta-
ost och ceshewkärnorna  (gärna rostade) och
smaka av med citronsaft, salt och peppar.
Rör om. Lägg sist ner rödbetorna, rör inte för
mycket, så salladen blir missfärgad. Stek
laxen medium, salta och peppra och pressa
över citronsaft. Servera lax och sallad.

BULGUR TABOULI
4 portioner
1 1/2 dl bulgur
3 dl vatten
2 gula lökar
1/2 kg tomater
en stor knippa persilja (ca 700 g)
2 msk hackad mynta
2 dl citronsaft
1 dl olivolja
salt

Koka upp 3 dl lättsaltat vatten. Lägg i bulgur
och låt koka cirka 8 minuter. Skölj grönsaker-
na. Finhacka persilja, mynta och lök, samt
tärna tomaterna. Blanda bulgur med övriga
ingredienser  och servera tabouli till grillat
eller i en sallad. Gott på buffé.

SUFFLERADE MATKORNS-
PLÄTTAR MED BJÖRNBÄR
4 portioner
1/2 dl matkorn
1 1/2 dl mellanmjölk
1 msk strösocker
1/2 krm salt
1 syrligt äpple
1 ägg
1/2 dl lätt kesella
1/2 dl vetemjöl 
2 msk strösocker
1 msk vaniljsocker
smör eller margarin till stekning
till servering
florsocker, vaniljglass, 
björnbärssylt och björnbär.
Koka en gröt av matkorn, mjölk, socker och
salt. Rör om då och då. Låt gröten svalna.
Skala äpplet och skär i tärningar. Dela ägget i
gula och vita. Blanda ner äppeltärningar,
kesella, mjöl och äggula i gröten. Vispa ägg-
vitan med socker och vaniljsocker till hårt
skum och vänd ner i gröten. Stek till gyllen-
bruna plättar i smör eller margarin (gärna i
plättlagg). Pudra över florsocker och servera
med vaniljglass, björnbärssylt och björnbär.

dinkel är en underart av vete, som har upp-
stått genom naturlig korsning av det urgam-
la enkornsvetet med andra gräsarter. Dinkel
eller spelt som det också kallas har fått sitt
namn av det tjocka skal, spelten, som omger
kärnan. Dinkel fungerar utmärkt
för ekologisk odling men pas-
sar inte så bra in i modernt
maskinjordbruk, och ger
inte lika stora skördar som
vanligt vete. Dinkel måste
skalas före malning eftersom
agnarna sitter hårt runt kärnan. Ska-
let är tjockt och hårt och skyddar kärnan mot
insektsangrepp och sjukdomar. Förr använ-
des det till att fylla kuddar och madrasser
med. Det ansågs läkande att sova på dinkel-
skal.

Att dinkel ger lägre skördar och att så
mycket går bort vid skalningen är anledning-
en till att dinkel kostar mer än vanligt vete.
Dinkel innehåller mycket protein och har
mycket god smak

Dinkel finns både som hela korn, mjöl och
flingor

Dinkelkorn kan kokas och ätas som ris
eller användas i olika maträtter till exempel
sallader. Av dinkelflingor blir det god gröt.

Vetemjöl i recept kan bytas mot dinkel-
mjöl. Deg av dinkel är lite mjukare än vanlig
vetedeg och behöver jäsa ordentligt. 

Det finns både pasta och müsli med dinkel.

hirs är det sädesslag som tillsammans
med korn räknas som det äldsta. Ursprungli-
gen kommer det från ostasien, men odlas
numera på många håll i världen. Hirs skiljer
sig från de andra sädesslagen
genom sin höga halt av mine-
raler. Den är speciellt rikt på
kisel, och innehåller också
magnesium, fosfor, kalium,
järn och fluor. Hirsens korn
är de minsta av alla sädesslag
och trots att det yttersta hårda och

mycket svårsmälta skalet måste tas
bort innan tillagningen räknas

hirs som en fullkornspro-
dukt. Hirs innehåller ett

slags bitterämne kallat
saponiner. Innan til-

lagningen bör man
alltid skölja hirs i
kokande vatten för
att få bort det bitt-
ra. Man kan också
slå bort uppkok-
ningsvattnet.

Hirs kokas unge-
fär som ris. Det

finns också hirsfling-
or, som snabbt kan

kokas till gröt.

quinoa är en ört som härstammar från
Sydamerika. Plantan växter på flera tusen
meters höjd och kan bli 3 meter hög. Den är
släkt med spenat och rödbeta
men här är det själva fröna
man äter. Det största
användningsområdet är
som alternativ till couscous,
ris etcetera. Innan quinoa
kokas bör det sköljas i hett vat-
ten, eller också silar man bort uppkok-
ningsvatten och kokar i nytt vatten. Detta för
att få bort bitterämnet saponiner. Koka qui-
noa i dubbla mängden vatten med salt eller
buljong i 15–20 minuter. Fröna kan rostas i
torr panna eller med lite olja innan de kokas.
Quinoa är gott att äta både varmt och kallt. 

polenta är små gryn som
framställs av majskornets
kärna. Mångsidigt använd-
bart: i soppor, gröt, pannka-
kor eller pudding. Polentag-
röt som fått stelna skivas ofta
och serveras stekt som tillbehör till olika
maträtter.

POLENTA

HIRS

QUINOA

DINKEL
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Vad händer i veteplantan när den tar
upp och lagrar in kadmium i kärnor-
na?

Maria Greger, docent i växtfysiolo-
gi vid Stockholms universitet, och
hennes grupp har nyligen publicerat
en rapport från sex års forskning om
vete och kadmium. Syftet är att ge
möjligheter att ta fram nya vetesorter
som ackumulerar mindre kadmium.

t Kadmium är ett metalliskt grundämne
som finns naturligt i alla jordar och som
inte kan brytas ner. Kadmium kan tas upp
av växternas rotsystem och återfinns i alla
livsmedel, men oftast i låga halter.

Spannmålsprodukter, potatis och rot-
frukter ger mest av det kadmium som vi

får i oss via maten. Inte för att de har de
högsta kadmiumhalterna utan därför att
de är viktiga baslivsmedel, som vi äter
stora mängder av. Därför är det angeläget
att kadmiumhalterna i dessa livsmedel
inte ökar och om möjligt minskar.

Uppemot 43 procent av det kadmium
vi får i oss i Sverige kommer från vetepro-
dukter eftersom vete ackumulerar kadmi-
um i kärnorna. Olika vetesorter och vete-
typer ackumulerar olika mycket
kadmium.  Men eftersom sorter med låg
kadmiumhalt vanligtvis också har låga
proteinnivåer i kärnan är det inte så
enkelt som att bara välja sorter med låg
kadmiumackumulering. För vissa ända-
mål, framförallt livsmedel, behövs vete
med hög proteinhalt.

Det gäller att minska den upptagbara
mängden kadmium och den mängd som

transporteras till kärnan. Men för att veta
vad som behöver förändras måste man
veta hur det är idag. Ett antal studier har
därför ägnats åt frågor som:
hur kommer kadmium till och in i kär-
nan?
var i kärnan lagras kadmium hos olika
arter/sorter?
varför skiljer sig olika sorter åt vad
gäller kadmiumackumulering i kärnan?
hur regleras det hela?

Tre viktiga skillnader
Olika durum- vår- och höstvetesorter har
undersökts. I varje grupp har det ingått
sorter som man sedan tidigare vet är
högackumulerande eller lågackumulerande,
det vill säga lagrar in mycket respektive
lite kadmium i kärnorna. Det finns också
generella skillnader mellan vetetyperna

Veteplantan kan själv påverka mängden kadmium den tar upp från jorden. Men

fördelningen av kadmium i växten sker alltid efter ett bestämt genetiskt mönster,

unikt för varje vetesort. Vete och kadmium har blivit grundligt undersökt i en stor

studie vid Stockholms universitet. 

A V  M A U D  L I N D B L Å

VAD 
HANDER 
I VETE

Forskning 
ska ge mindre 
kadmium
i maten
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där höstvete innehåller minst kadmium
och durumvete mest.

Försöken visar att det inte är någon
skillnad mellan vetetyperna när det gäller
upptag i växten från marklösning eller
näringslösning. Finns det mera kadmium
tillgängligt tar alla vetetyperna upp mera
och kadmiumhalten ökar i alla växtens
delar.

Istället beror skillnaden mellan sorter-
na på tre faktorer, där de olika vetetyper-
na skiljer sig åt.

1. Förmågan att frisätta kadmium från
jordpartiklarna och därmed öka växtens
totala upptag av kadmium, vilket i sin tur
ökar halten som kommer in i kärnan.

2. Förmågan att omfördela kadmium i
växten genom att ackumulera och hålla
kvar kadmium olika bra i olika vävnader.

3. Förmågan att fastlägga kadmium till

olika typer av protein i olika typer av vete.

Styr själv upptaget
Växten kan själv förändra kadmiumkon-
centrationen i marklösningen genom att
påverka frisättningen av kadmium från
jordpartiklarna. Detta sker i rotzonen,
som sträcker sig 1–2 mm från roten.

Nu är det inte i första hand kadmium
som växten är ute efter utan olika när-
ingsmetaller. Men kadmium är en av de
metaller som påverkas av aktiviteten.

Regleringen av kadmiumhalten i mark-
vattnet sker bland annat genom att rötter-
na utsöndrar vätejoner, som frisätter det
kadmium som sitter fast på jordpartiklar-
na. Ökad kadmiumhalt i jorden ökar
samtidigt rötternas katjonsutbyteskapa-
citet (CEC) ett mått på förmågan att
binda till sig katjoner.

Det visar sig att högackumulerare fri-
sätter mer kadmium från jordpartiklarna
än vad lågackumulerare gör. Speciellt gäl-
ler detta höstvete och durumvete, vilket
troligtvis beror på att CEC också ökar
med ökande kärnackumuleringsförmåga.

Fördelningen följer mönster
Kadmium som kommit in i växten förde-
las på ett sortspecifikt sätt i hela växten.
Det sker oavsett var på plantan kadmium
tillsätts eller när under växtens utveckling
det tillförs.

Resultatet indikerar att det finns gene-
tiskt baserade mekanismer i vete som
reglerar kadmiumfördelningen i plantan.  

Durumvete har exempelvis lägre kad-
miumhalt i rötterna och högre i skottet än
brödvete. Hos lågackumulerare fördelas
kadmium jämnt över hela axet. I kärnor-
na finns mest kadmium i endospermet (ca
75 procent). Av det kadmium som trans-
porterats in i kärnan stannar det mesta
kvar där (95–100 procent). Ju högre kad-
miumackumuleringskapacitet desto mer
kadmium hålls kvar i kärnan, vilket tyder
på att högackumulerare binder upp kad-
mium mer effektivt än lågackumulerare.

Protein binder kadmium
Lågackumulerande sorter har största
andel kadmium i centrum av kärnan, där
kadmium kommer in. I högackumuleran-
de sorter finns kadmium även i kärnornas
periferi. Tillför man mer kadmium ökar
kadmiumhalten i periferin. Där finns pro-
teiner och man kan se att ju högre kärnac-
kumuleringsförmågan är desto mer kad-
mium binds upp till proteiner. Kadmium
binds också upp till stärkelse, men där
finns det inga skillnader mellan olika
vetetyper.

Mönstret överraskning
Maria Greger konstaterar att man idag
vet bra mycket mer om vad som sker i
veteplantan än när projektet startade för
sex år sedan. 

– Mest överraskande var kanske att vi
hittade mönstret i växten, att kadmium
alltid fördelar sig efter ett visst mönster
beroende på vetesorten, säger hon. 

Men hon vill gärna slutföra ytterligare
studier innan hon drar några definitiva
slutsatser om vetets kadmiumackumule-
ring och hur den kan påverkas.

De studier som nu pågår gäller dinkel-
vete, som till skillnad från vanligt vete
visat sig ha både hög proteinhalt och låg
kadmiumackumulering. Resultaten kan
vara klart om något år.

– Avsikten är förstås att kunna ta fram
nya vetesorter, som ackumulerar mindre
kadmium, säger Maria Greger. Men det
är inte vår uppgift. Vi forskare tar fram
kunskapen, sen är det upp till växtföräd-
larna att använda sig av den.

Maria Greger, docent i
växtfysiologi vid Stock-
holms universitet. 
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T E X T  J E A N E T T E  B E R G E N S T A V    F O T O  P A T R I K  B E R G E N S T A V

BRÖDBAK 
& KULTUR

HÄR BAKAS 

ÄKTA HÖNÖKAKA

Värmen styrs först och främst av mängden ved
och det är viktigt att ha olika tjocklekar på vedträ-
na så att man kan stoppa in en lämplig storlek när
det behövs. Bodil har lärt sig känna med handen
när det är lagom varmt. 
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På Hönö, i Göteborgs norra skär-
gård, bakas hönökakan än idag
enligt gammalt recept över öppen
eld. Brödet som fiskarna förr hade
med sig ut till havs, är idag en popu-
lär souvenir bland badgästerna.  

t Eldslågorna dansar i den vedeldade
bakugnen och i degrummet står Bodil
Hultsbo och kavlar ut runda, platta kakor
med en knäckkavel. Efter jäsning, den
tredje i ordningen, ska de naggas, eller
stappas som man säger här. Sedan gräddas
Hönökakan i den vedeldade bakugnen på
samma vis som man alltid gjort runt om i
stugorna i detta gamla fiskeläge. 

Sommaren 2005 öppnade Bodil och en

kollega Café Hönökakan, ett stenkast
från bryggorna i Hönö Klovas hamn. Det
gamla 30-talshuset som ursprungligen
var ett segelmakeri, renoverades från golv
till taknock. En lokal murare murade upp
bakugnen som är det lilla kulturbageriets
hjärta och en traditionell bakspade till-
verkades hos öns plåtslagare. Lagom till
Lucia gräddades de första hönökakorna. 

– Min syster fick receptet av sin svär-
mor. Hon i sin tur hade fått det av sin
svärmor, Emmy Olsson ifrån vår grannö
Öckerö. Fast det finns nog lika många
olika recept som det finns hushåll härute i
skärgården, tror Bodil som själv är infödd
hönöbo. 

Det de flesta tycks vara överens om är
att en hönökaka ska vara rund och platt

och att basen ska bestå av vetemjöl, smör,
jäst, socker och salt.  

– Hönökakan är ett ganska sött bröd,
faktiskt lite av ett finbröd. Jag har nog
mindre socker i än många andra och så
gör jag mina kakor ganska tjocka. Fast
jag är inte så noga med att få dem perfekt
runda, bara de är rätt gräddade, säger
Bodil som sitter ute bland matgästerna
och bakar.

– Det är viktigt för mig att folk kan se
på när brödet gräddas. Det är ett bra sätt
att förena brödbak och kultur, säger Bodil
och konstaterar att det lokala ”bagebrô-
det” är ett ämne som verkligen engagerar.

– När jag sitter vid ugnen så är det alltid
någon som kommer fram för att prata
bröd. Alla har en erfarenhet, en anknyt-
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att baka runda, platta kakor
i vedeldad bakugn är en gam-
mal, bohuslänsk tradition.
Däremot är det få som säger
hönökaka. Istället talar man
om bakbröd, eller
”bagebrôd”, som det låter när
en äkta öbo pratar. Bröden
hade fiskarna med sig som
proviant ute till havs. Man åt
det mjuka brödet först och när
det var slut så fick det bli det
hårda som hade längre håll-
barhet. 

två bak om året brukade det
bli, höst och vår. Då var det
vanligt att grannarna samla-
des till ett gemensamt storbak
eller att duktiga bagerskor lej-
des. Man började i ottan och
höll på fram till kvällen. Ofta
var det far i huset som skötte
gräddningen. Baket var en vik-
tig händelse och barnen kör-
des ut. Nåde den som öppnade
dörren och släppte ut värmen!

själva hönökakan sägs ha
uppstått våren 1923. Fiskaren
Albert Eliasson tålde inte tjär-
lukten ute till havs och fick se
sig om efter en annan försörj-
ning. Hans hönökaka var en
utveckling av det hårda
bagebrôdet. Han och hustrun
Jenny började i liten skala
hemma i köket men redan
efter det första året byggde de
ett hus på tomten och startade
Hönö Hembageri. 

bakugnen tände de vid mid-
natt och sista baket var klart
vid fyratiden på morgonen. På
så vis hann de nygräddade
hönökakorna packas i trälå-
dor och skickas med den förs-
ta båten in till Göteborg. 60-
70 kilo mjöl förbrukades på
en dag. 

HÖNÖKAKANS HISTORIA

bohuslänsk bakordlista: Fjöl = bakspade i trä med kort handtag Stappa = nagga, göra hål i kakan Knäck, knäckkavel = kruskavel                          

ning och en åsikt. De äldre damerna delar
ofta med sig av goda råd som jag gärna tar
emot. 

Björkved ska det vara
Hon lägger in ett par extra vedklampar –
björk ska det vara – och ser till att lågorna
slickar ugnstaket.  

– Det är viktigt att få upp värmen
ordentligt, någonstans mellan 225 och
250 grader ska det vara, säger Bodil och
vänder upp den första hönökaka på en
fjöl, stappar den och skjutsar in den i
ugnen. Först ska den förgräddas längst ut
på plåten innan den flyttas in mitt över
lågorna där det är som varmast. Bodil
snurrar den några gånger innan hon lyfter
ut den med bakspaden. Ett par, tre minu-
ter gräddas varje bröd och eftersom det
alltid ligger två på plåten samtidigt, så
gäller det att ha både simultankapacitet
och armmuskler.

Efter nästan fem timmars arbete ligger
42 nygräddade hönökakor färdiga. Den
ljuvliga doften är svår att motstå och det
är många lunchgäster som köper med sig
en kaka hem, trots priset. 

– Eftersom det är så personal- och tid-
skrävande att baka hantverksmässigt så

Den enda maskin Bodil Hultsbo använder är en
degblandare. Degen blandas i ungefär 30 minuter,
får jäsa upp till kanten, körs ner igen och får jäsa i
ytterligare tio minuter innan ämnena formas.
Därefter blir det ännu en jäsning…

Den fjärde och sista jäsningen sker på stickvag-
nen, som har ett överdrag för att skydda mot drag. 

DET ÄR VIKTIGT FÖR MIG
ATT FOLK KAN SE PÅ NÄR 
BRÖDET GRÄDDAS. DET ÄR 
ETT BRA SÄTT ATT FÖRENA
BRÖDBAK OCH KULTUR

”
”
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elva år senare startades även
Åkes Hembageri ute på Hönö.
1964 flyttades tillverkningen
av logistikskäl in till Torslanda
på fastlandet, några kilometer
ifrån färjeläget. Där bakas än
idag den rikskända hönöka-
kan men numera modernt och
storskaligt. 

ute på öarna i Göteborgs
norra skärgård har det tradi-
tionella baket fått ett upp-
sving. De som inte har egen
ugn kan hyra in sig i bakstu-
gor för att baka på mormors
och farmors vis. Det är heller
inte ovanligt att de som bygger
nytt eller renoverar låter mura
upp en traditionell bakugn:

– när vi gjorde om huset så
ville vi absolut ha en murad
bakugn mitt i köket. Jag äls-
kar att baka och till skillnad
från förr så ser vi det här som
en social grej. Vi gör inga stor-
bak utan bakar när andan fal-
ler på och gärna tillsammans
med barnen. De och deras
kompisar blir jätteglada om de
får färskt bagebrôd efter dagis
och skola, berättar Karin Cor-
neliusson, 34, på Hönö.

– vi kan sitta och se lågorna
när vi äter och om det är rus-
kväder så händer det att vi
bakar istället för att kolla film.
Det är jättemysigt, tycker
Karin som använder sin far-
fars bakspade och har ärvt
stappeln efter sin mormors-
mor. Hönökaksreceptet är
hennes eget, en blandning av
mammas och svärmors. 

källor: ”Gråärter och Doppekopp” av Barbro Östlund. Öckerööarnas släktforskarförening. Åkes hembageri, mfl.  
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BODILS ÄKTA HÖNÖKAKA 
Ca 10 kakor: 

2 kg vetemjöl
250 gram margarin
1 liter vatten
2 pkt jäst
3 dl socker
knappt 1 tsk salt

Smält matfettet. Tillsätt
fingerljummet vatten. Fin-
fördela jästen i en bunke.
Häll degvätskan i bunken
och rör om tills jästen löser
sig. Tillsätt socker och salt
och nästan allt mjöl (spara
lite mjöl till utbakningen).
Arbeta degen i degblandare

ca 20 minuter*. Låt degen
jäsa i bunken i ca 20 minu-
ter. Ta upp degen och förde-
la den i ämnen om 350
gram. (Tips! Degen ska vara
lös, hantering underlättas
om man har latexhandskar
på). Låt ämnena jäsa till
dubbel storlek, ca 20 minu-

ter. Platta först ut ämnet
med handen, kavla sedan ut
med knäckkavel (kruskavel)
till runda kakor, ca 30 cm i
diameter. Låt jäsa i ca 20
minuter. Grädda i vedeldad i
ugn på tjock gjutjärnsplåt. 
Den som bakar i vanlig ugn
kan prova att grädda kakor-

na i övre delen, på ca 250
grader tills de har fin, gyllen-
brun färg på bägge sidor.     
* Jästiderna är baserade på
en rumstemperatur på 28
grader. Har man svalare i
rummet så kan degen behö-
va jäsa något längre. 

måste jag ta 40 kronor styck. Men efter-
frågan är ändå jättestor, säger Bodil.

Man tröttnar aldrig
Under badsäsongen bakar hon och hen-
nes sju anställda, alla kvinnor ifrån skär-
gården, två, tre gånger om dagen. 

– Turisterna tycker att det här är top-
pen. Förr när de frågade efter hönökaka
kändes det snöpligt att bara kunna hänvi-
sa till fabriksbakat på Ica eller Åkes bage-
ri på fastlandet, tycker Bodil. 

Även lokalbefolkningen uppskattar
hennes bakbröd och under vinterhalvåret
tänder Bodil i ugnen ungefär varannan
dag. 

– Många här ute bakar fortfarande själ-
va, men det är ett ganska stort företag så
de hinner inte så ofta. Blir de sugna däre-
mellan så kommer de hit, säger Bodil som
är stolt över att föra öns kulturarv vidare.
I framtiden hoppas hon kunna ta emot
grupper som ska få prova på att baka
hönökaka på gammalt vis och hon vill
också ta fram ett recept på en grövre
hönökaka med mindre socker i. 

– Man tröttnar aldrig på hönökaka!
Helst ska den avnjutas varm med bara
smör på…

Skjuts in i ugnen! Bakspaden är tillverkad hos öns
plåtslagare. Den är ganska tung och eftersom det
hela tiden ligger två kakor på plåten så är tempot
högt. Det gäller att ha både armmuskler och
simultankapacitet.   

Bodils hönekaksrecept kommer ursprungligen
från grannön Öckerö. – Min syster fick den av sin
svärmor som i sin tur fick den av sin svärmor
Emmy Olsson. 
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Margareta Hedman och Agneta Edman hoppas att
den matiga salladen ska gå hem i skolmatsalen.

BARN SKA ORKA MED SIN
SKOLDAG OCH HELST LITE
TILL; MATENS NÄRINGSVÄRDE
ÄR  JÄTTEVIKTIGT, FÖRKLARAR
KURT WEID. DESSUTOM 
TYCKER JAG ATT UNGAR SKA
FÅ BEKANTA SIG MED NYA
SMAKER DÅ OCH DÅ
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T E X T B I R G I T T A  S T R I B E   F O T O H A N S  R U N E S S O N

Tänk att vinna en mästerkock!
Barnen på Gustavslundskolan i

Växjö vet hur det känns. En vanlig
onsdag står plötsligt Kurt Weid,
mannen bakom svenska kocklands-
laget, i deras matsal och serverar
fullkornslasagne med kikärtsallad.

t En landslagsman i skolmatsalen! Ryk-
tet sprider sig snabbt. I ett huj är herr mäs-
terkocken omringad av nyfikna elever
som vill ha hans autograf på servetten –
eller på armen. Några glömmer alldeles
bort att mattelektionen börjat; det känns
viktigare att ta reda på vilken favoriträtt
ett riktigt mattproffs kan tänkas ha.

– Pizza eller tacos?
Kurt Weid ger klart besked: 
– Raggmunk med fläsk och lingon.  

Förnya men inte förskräcka
Den här dagen på Gustavslundskolan
vankas det varken raggmunk eller pizza.
Husmor Agneta Edman och hennes med-
hjälpare i köket hade låtit sig inspireras av
Kurt Weid och lagat 1 200 portioner
lasagne enligt hans recept. Det betyder
pastaplattor av fullkorn, och svampsås
mellan köttfärslagren istället för vanlig
vit bechamel.

– Barn ska orka med sin skoldag och
helst lite till; matens näringsvärde är jätte-
viktigt, förklarar Kurt Weid. Dessutom
tycker jag att ungar ska få bekanta sig
med nya smaker då och då.

På bordet står därför en sallad med
kikärtor, linser, purjolök, paprika och
persilja. Yoghurtdressingen doftar av
honung, citron och – kanel! Överst några

nävar vårgrön babyspenat.
Husmor är spänd på vilket mottagande

lunchbuffén ska få. Hon vet av erfarenhet
hur knepigt det kan vara att introducera
nymodigheter på matbordet. Men med en
stjärnkock vid sin sida, om så blott för en
dag, hoppas Agneta Edman få tips på hur
skolmaten kan förnyas utan att förskräcka. 

– Barn är känsliga för nya smaker, säger
hon, det tar tid för dem att vänja sig. Man
får inte vänta sig jubel första gången. 

”Lite som kanelbulle”
Sallader hör till det som i synnerhet killar
brukar rynka på näsan åt. Grönsaker går
an så länge det handlar om gurka och
morot. Bönor och linser har hittills inte
haft någon större framgång. Och redan
ordet svamp gör många misstänksamma.

Nå, hur gick det för lasagnen? 
Kommentarerna låter ana snudd på

succé.
– Smakar mer än vanligt, men jag vet

inte vad det beror på.
– Jättegod! Kocken kan laga mat och

han har varit med i teve.
Kocken själv står i sin vita jacka vid ser-

veringsbordet och peppar:
– Du, glöm inte salladen! Klart du ska

pröva!
Jodå, det finns de som tar om flera

gånger. Salladen smakar ju lite, lite som
kanelbulle…

Och även om det blir linser med tillbe-
hör över den här gången, så försäkrar
husmor att ”Kurts sallad” kvalificerat sig
för både andra och tredje chansen.

Kockbesöket är en vinst i Axa Sports

Två som vågar testa. Inte så mycket första gången.
Men kanske får Kurts bönor en andra chans… 

MÄSTERKOCKEN I S

”

”

Fullkornslasagne blev succé på Gustavslundskolan.

CER01018  07-03-16  07.46  Sida 18



idétidskriften C nr 1   2007

Games, en friidrottstävling för femteklas-
sare som lockat 200 skolor, och som belö-
nat tre av dem med ett gästspel av Kurt
Weid. Gustavslundskolan i Växjö delar
äran med Fridaskolan i Vänersborg och
Hörnefors centralskola i Umeå.

Dags för statushöjning
Att röra om i de riktigt stora grytorna är
numera Kurt Weids melodi. Har man som
han coachat ett helt kocklandslag, delat
ut priser till förtjänta kockar, och dessu-
tom samlat på sig en rad förnämliga
utmärkelser själv  – ja, då återstår egentli-
gen bara det allra viktigaste: Att höja
storkökens status.

– De flesta människor äter mat som
lagats i storkök varje dag. I skolan, på
sjukhuset, i personalmatsalen. För många
barn är skolmaten det enda hemlagade
mål de får. Så här gäller det att satsa. 

Kurt Weids ambition är att skapa ett
lika stort intresse för storköksmaten som
för krogmaten. Han planerar som bäst
för en helt ny tävling, ett mästerskap i
konsten att laga god och nyttig vardags-
mat för riktigt många. 

– År 2008 kommer matbranschen att
för första gången kora Årets storköks-
kock! 

Citron, kanel och en gnutta socker sätter sprätt på
bönsalladen. Kurt Weid pytsar i lagom doser
medan husmor Agneta Edman rör om i grytan.  

I SKOLAN

Mat ska vara nyttig och god, helst också 
en njutning för ögat. Fräsch och vårgrön 
babyspenat blir pricken över i.  
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VAD ÄR TRANSFETT?
Med transfett menar man
omättade fettsyror som har en
speciell form. Transfett bildas
när flytande växtoljor ”härdas”,
en teknik som används i livs-
medelsindustrin för att göra
fettet hårdare så att produkter-
na får önskad sprödhet, fasthet
och smältpunkt. Det ökar även
hållbarheten.

VARFÖR SKA MAN ÄTA 
MINDRE TRANSFETT?
Transfett, liksom mättat fett,
höjer det kolesterol som ökar
risken för hjärt-
och kärlsjuk-
dom.  

Transfettsy-
ror har också
satts i sam-
band med
bland annat
cancer, typ 2
diabetes och
allergier. Men
den europeiska livsmedels-
myndigheten har konstaterat,
att det vetenskapliga underla-
get för ett samband med dessa
sjukdomar är svagt eller mot-
stridigt.

Det finns heller inget veten-
skapligt stöd för att skilja mel-
lan de transfettsyror som finns
i till exempel mjölkfett och de
som kan bildas vid industriell
härdning av fetter.

I VILKEN MAT FINNS 
DET TRANSFETT?
Transfetter finns naturligt i
mjölk och kött från idisslare,
men kan också bildas vid

industriell härdning av fetter. I
svensk mat finns transfetter
huvudsakligen i feta bageripro-
dukter, viss snabbmat och
godis.  

I Sverige har användningen
av delvis härdade fetter mins-
kat kraftigt sedan 1994-95.
Bordsmargariner, flytande mar-
gariner och de flesta hushålls-
margariner är i praktiken fria
från transfett. 

Innehållet i bröd är lågt och
flera tillverkare har under sena-
re tid uteslutit delvis härdade
fetter. Innehållet av transfett i
många bageriprodukter (kakor,
kex, rån) har under de senaste

åren minskat
eller helt för-
svunnit. Det-
samma gäller
för snacks.

Analyser
1996-2002
visade på
relativt höga
halter av

transfett i pommes frites, pajer
och piroger, samt i några
snacks- och godissorter. 

I VILKEN MAT FINNS 
DET MÄTTAT FETT?
Det mättade fettet kommer
idag främst från feta mejeri-
och charkprodukter, hårda
matfetter, konditorivaror, godis
och glass.

HUR MYCKET TRANSFETT 
FÅR VI I OSS?
De flesta svenskar äter cirka 2
gram transfett per dag. Det är
den mängd som WHO anser
att man högst bör äta varje

dag. Däremot äter vi mellan 30
och 40 gram mättat fett varje
dag, vilket är 10-15 gram mer än
rekommenderat.

VAD SÄGER 
REKOMMENDATIONERNA?
De nordiska och svenska när-
ingsrekommendationerna
innebär att intaget av mättat
fett och transfettsyror bör
minska med en tredjedel.

HUR VET MAN ATT ETT LIVSMEDEL
INNEHÅLLER TRANSFETT?
Om härdat fett är en ingrediens
ska det framgå i ingrediensför-
teckningen. Beteckningen ”del-
vis härdat fett” innebär att vari-
erande mängder transfettsyror
ingår eller att fettet är en bland-
ning av ohärdat och fullhärdat
fett. Fullhärdat fett innehåller
inte transfettsyror, men det
finns inga krav på att mer spe-
cifikt ange om fettet är delvis
härdat eller fullhärdat.

Märkningsföreskrifterna
täcker inte livsmedel som
naturligt innehåller transfettsy-
ror till exempel mejeri- och
köttprodukter.  

VARFÖR FÖRBJUDS 
INTE TRANSFETT I SVERIGE?
Livsmedelsverket har, liksom
övriga EU-länder utom Dan-
mark, valt en annan väg än

lagstiftning för att minska
mängden transfett i livsmedel.
Istället har man fört diskussio-
ner med livsmedelsindustrin.
Det har lett till att mängden
transfett har sjunkit betydligt
sedan mitten av 1990-talet.
Uppmärksamheten i media har
säkert bidragit till de ytterligare
sänkningar som har gjorts de
senaste åren.

Resultatet har blivit att kon-
sumtion av transfett i Sverige
nu ligger på ungefär samma
nivå som till exempel i Dan-
mark, som lagstiftade om
transfetter för två år sedan.

HUR SKA MAN ÄTA HÄLSOSAMT
NÄR DET GÄLLER FETT?
För den som vill äta hälsosamt
är det bra att äta mindre av
både transfett och mättat fett.

Många skulle må bättre av
att äta mindre fett. Men för de
flesta är det ännu viktigare att
byta till rätt sorts fett. Det vill
säga äta mindre mättat och
mer omättat fett. 

En enkel tumregel är att välja
mjukt fett istället för hårt. I all-
mänhet kan man säga att ju
hårdare ett fett är i rumstempe-
ratur desto mer mättat fett
innehåller det. Byt alltså smö-
ret mot lättmargarin och
använd flytande margarin eller
olja när du lagar mat.
(Källa: 

Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se)

Under de senaste åren har mängden transfett sjunkit i många livs-
medel, men viss mat kan fortfarande innehålla en del transfett, till
exempel pommes frites, feta kondisbitar, godis och snacks.

”Naturligt” transfett från kor och lamm finns i till exempel: smör,
grädde, ost, fett kött. 

Det kommer regelbundet larm om transfetter i maten och
hälsoriskerna med dem.

Livsmedelsverket anser att andelen transfett i kosten bör
fortsätta att minska. Men konsekvenserna får inte bli att
transfetter ersätts med andra fetter med lika högt eller högre
innehåll av mättat fett.

Här finns fakta om transfett.

TRANSFETTER

FRÅGOR & SVAR
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I förra numret av C kunde man läsa att de medicinska livsmedlen SPC-flakes och

äggulepulvret Salovum blev mycket uppmärksammade vid läkarnas riksstämma i

Göteborg före jul. Här berättar vi mer om den banbrytande forskningen och

utvecklingen från spannmål via äggpulver till läkemedel – en trestegsraket med full

fart mot framtiden.

T E X T M A R I E  S K O G L U N D

SPANNMÅL 
TILL LÄKEMEDEL

FRÅN 
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Ett liten del av ett protein reglerar
vår vätskebalans och motverkar
inflammationer. Nu ska det testas
mot grön starr.
t I laboratoriet undersökte de svenska
forskarna Stefan Lange och Ivar Lönnroth
råttor som smittats med kolera men som
trots detta inte hade diarré. I kroppens
olika organ hittade de då ett tidigare okänt
protein, som verkade skydda råttorna.

– Vi gjorde en upptäckt, men det är få
som är intresserade av hur man stoppar
diarré hos laboratorieråttor, säger Stefan
Lange idag.

Proteinet döptes till antisekretorisk
faktor, AF, och visade sig reglera vätske-
flödet i celler och vävnader. Det har också
en starkt antiinflammatorisk effekt. 

Så småningom hörde Lantmännen
talas om resultaten. Många smågrisar
fick diarré då de övergick från mjölk från
suggan till fast foder, och i Sverige hade ett
förbud mot antibiotika i fodret införts
1986. Fanns det någon annan lösning? 

– Vi inledde ett samarbete med Lant-
männen och lantbruksuniversitetet Ultu-
na och utvecklade ett specialprocessat
foder gjort av spannmål. Fodret stimule-
rade grisarnas egen produktion av AF och
visade sig motverka diarréer. Antalet
sjuka grisar minskade rejält. 

– Vi är stolta över att det arbete vi gjor-
de då ligger till grund för att djurfoder
inom EU kan bli fritt från antibiotika,
säger Stefan Lange.

Från gris till människa
Efter framgångarna med grisfodret börja-
de forskarna fundera över om – och i så
fall hur – metoden också kunde överföras
till människor med störd vätskebalans. 

– Ja, det är ju ingen speciellt förborgad
hemlighet att människa och gris liknar

varandra. Men det var lite mer trixigt.
Det måste smaka bra och inte ha några
sidoeffekter.

Enligt samma principer som tidigare
tillverkades nu havreflingor som fick
namnet SPC-flakes. Lantmännen startade
företaget AS Faktor med uppdrag att hög-
förädla lantbrukets produkter . 

SPC visade sig ha en positiv inverkan
vid sjukdomar där vätsketransporten är
störd, exempelvis kroniska mag- och
tarmsjukdomar som Crohns sjukdom
och ulcerös colit och yrselsjukdomen
Ménière.

– Hos friska människor är protein AF
sannolikt aktivt på låg nivå, men AF-pro-
duktionen ökar drastiskt när vätskeba-
lansen störs. Det fungerar på liknande
sätt som exempelvis insulin; när du äter
choklad ökar utsöndringen av insulin,
när du får diarré ökar AF-faktorn, säger
Stefan Lange.

Äggpulver verkar snabbt
Idag finns också äggpulver från hönor
som ätit AF-foder. Äggpulver och SPC-
flakes säljs på apotek och i hälsokostaffä-
rer. Effekten på en besvärlig mage hos den
som äter havreflingorna kan dröja några
veckor. Vid akuta diarréer, hos exempel-
vis små barn, ges därför äggpulver. På
detta sätt får de i sig redan färdigbildad
AF. Flingor och äggpulver är licensprepa-
rat och godkända av Läkemedelsverket.
De ersätter aldrig ordinarie medicinering
utan är enbart tilläggsbehandlingar. 

Barnstudier från Pakistan visar att
bland barn med diarré, som får äggpulver,
är en tredjedel fler friska efter tre dagar än
bland dem som inte fått äggpulver. Studi-
er görs nu om det går att överföra skydd
till barnen genom att låta ammande möd-
rar äta SPC.  

Nu ska den vätskereglerande funktio-
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nen även testas som läkemedel. Forskar-
na lyckades så småningom bryta ner pro-
teinet i fragment, och fann att den skyd-
dande effekten satt i en 16 aminosyror
lång sekvens i proteinet, en så kallad pep-
tid. Denna kan nu skapas på konstgjord
väg och bli helt identisk med den som nor-
malt finns i våra kroppar. Peptiden ska
testas mot glaukom eller grön starr i form
av ögondroppar. 

Glaukom är högt tryck i ögats nervväv-
nad. Djurförsöken har varit mycket
lovande, och tester på människor påbör-
jas sannolikt i vår.  

– Det är oerhört spännande med tre-
stegsraketen cerealier, ägg och läkemedel.
Vid nervös mage tar du flingorna och får
igång din egen produktion av AF. Äggpulv-
ret tillför färdigbildad AF. Vid glaukom
gäller bara peptiden, säger Stefan Lange.

Hjärnan i centrum
En av dem som finns med när försöken
mot ett framtida läkemedel nu startar är
Jan Bruhn, medicinsk chef på AS Faktor.

– Normalt brukar man räkna med att
det tar tio år och kostar en miljard för att
utveckla ett nytt läkemedel. Men här
finns redan 20 års forskning och noggrant
genomförda studier, så tiden kan antagli-
gen kortas ner. 

I en första fas vill man nu se hur friska,
frivilliga personer reagerar på medlet.
Sedan följer studier på personer med
glaukom och jämförelsegrupper som får
verkningslösa preparat.

– Lantmännen har inte kompetens att
utveckla läkemedel, så därför kommer vi
att söka samarbetspartners för att gå
vidare, säger Jan Bruhn.

Arbetet med grön starr är en spin off-
effekt av den breda forskning som görs
runt peptiden, säger Lars Sjöstrand som
är vd vid AS Faktor.

SPC KAN FÖREBYGGA ”TURISTMAGE”

DIABETIKER KAN SÄNKA BLODSOCKRET

spc-flakes har funnits på marknaden
sedan 2001.

– Vi är ett utvecklingsbolag och flingor-
na en forskningsprodukt, säger VD Lars
Sjöstrand vid AS Faktor AB.

– Vi började paketera flingorna själva,
efter att människor kom till Lantmännens
huvudkontor och vägrade gå innan de fått
dem. Nu säljer vi 30 000 påsar per år.

Lars Sjöstrand välkomnar fler studier
runt diabetes.

– Vi vill gärna se hur SPC-flakes påver-
kar ”sänkan”, CRP,  hos diabetiker. Vi vet
att inflammationsparametrarna sjunker,
något som är mycket viktigt för diabetiker
som annars kan få stora problem med nju-
rar och ögonbottnar och att fina blodkärl
sätts igen. 

– Den här sortens behandling, säger
Lars Sjöstrand, passar personer med kro-
niska problem. En frisk person kommer
säkerligen inte att börja äta SPC-Flakes då
effekten till vardags inte blir märkbar. Den
som däremot funderar på att åka utom-
lands kan ha fördel av att ha ätit flingorna.

– Normalt i Sverige ligger vi mellan 0,5-
0,8 av protein AF. Den med en inflamma-
torisk tarmsjukdom ligger närmare 0. Om
du är frisk och äter flingorna kommer du
upp i 1–1,3, mått som exempelvis finns i
Bangladesh eller Mexiko. Där är männi-
skor utsatta för ett större tryck från bakteri-
er, och får alltså en högre AF faktor. Om du
äter flingorna tre veckor innan du ger dig
iväg på en utlandsresa har du större mot-
ståndskraft om du får en tarminfektion. 

diabetiker kan sänka sitt blodsocker
genom att äta SPC-Flakes, visar en studie i
Lund.

– Det är ett utfall vi inte vågat hoppas
på, säger docent Berit Sternby vid gastro-
sektionen på Lunds universitetssjukhus

I Sverige har ca 350 000 personer diabe-
tes typ 2, den vanligaste varianten av dia-
betes som också kallas åldersdiabetes.
Ytterligare 350 000 personer finns i riskzo-
nen.  

– Vi vet att protein AF, vars frisättning
stimuleras av flingorna, bland annat finns i
bukspottskörteln. Bukspottskörteln är vik-
tig för diabetiker, och därför tyckte jag det
var intressant att se om flingorna hade
någon effekt för dessa patienter, säger Berit
Sternby.

80 diabetespatienter deltog. 40 fick de
specialprocessade flingorna, övriga åt
”vanliga” spannmålsflingor. Alla åt samma
mängd, oavsett individuell längd och vikt.
De hade inte heller några restriktioner ifrå-
ga om kosten. Försöket pågick i sex veckor.
Blodprov togs före och efter.

– Resultaten för ”SPC-patienterna” visar
sänkta värden av blodsockerhalten. Sänk-
ningen av blodsockerhalten till så normala
nivåer som möjligt är väldigt viktigt för dia-
betiker och är vad diabetesmedicinering i
grunden går ut på. Högt blodsocker är far-
ligare, än då kroppen hinner ta in sockret i
cellerna och omvandla det till exempelvis
glykogen. Följderna kan bli allvarliga kom-
plikationer i bland annat njurar, hjärta och
andra organ. Jag tycker resultaten indikerar
att flingorna skulle fungera för dem som
svänger i sitt blodsocker, säger Berit Stern-
by.

‘De som deltog i undersökningen fick
också fylla i formulär om sin mag- och tar-
mfunktion. Detta har ännu inte analyse-
rats. 

– Drygt hälften av alla diabetiker har
även besvär med mage och tarm som diar-
ré eller magknip och vi vill se om de blev
bättre eller sämre. Jag kan väl erkänna att
jag i början var lite skeptisk mot effekten av
flingorna och protein AF. Men nu har jag
ändrat mig. Det är oerhört intressant.  
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Avsändare: lantmännen Idétidskriften C   Box 301 92   S–104 25 Stockholm 

Team Milko lagar pasta i C
ANNAS CARBONARA

4 portioner 
Ca 300 g pasta, gärna
fullkorn
1 rödlök
100 g svamp, t ex cham-
pinjoner
1 ask cocktailtomater 
5 ägg
1 1/2 dl grädde 
(12 procent)
1 1/2 dl mellanmjölk
1 1/2 dl färskriven lagrad

Jarlsbergsost 
1 tsk dijonsenap
salt, peppar
2 msk smör
12 tunna skivor lufttor-
kad skinka

garnering
färska örter
3–4 msk färskriven 
lagrad Jarlsbergsost

gör så här
Skala och skär löken i
klyftor. Strimla svam-
pen. Dela tomaterna.  
Vispa ihop ägg, grädde,
mjölk, ost och senap till
en luftig massa i en
bunke. Smaka av med
salt och peppar. Koka
pastan enligt anvisning-
en på förpackningen och
låt den rinna av i ett
durkslag. Fräs löken och
svampen i smöret i en

stor gryta ca 5 min. Rör
om då och då. Stäng av
plattan, tillsätt pastan
och äggblandningen och
värm försiktigt på efter-
värme till krämig konsi-
stens. Tillsätt de delade
tomaterna. Fördela
pastan i fyra djupa tallri-
kar. Toppa med grov-
hackad skinka. Peppra.
Garnera med örter och
ost.

t Anna Johansson, ny med-
lem  i det  kvinnliga kockla-
get Milko, arbetar sedan ett
år som kock på Hotell Ekox-
en i Linköping. Efter arbets-
dagen njuter hon gärna av en
tallrik pasta. 

– Jag tycker färsk pasta är
absolut godast men torkad
fullkornspasta är också väl-
digt fin. För att göra ett lyck-
at pastarecept behöver man
bara fantasi. Pasta kan varie-
ras i det oändliga. Välj vilken
sort du vill och uppgradera
den med tillbehör du gillar. 

Speciellt för C har Anna
trollat med lite lyxiga ingre-
dienser som körsbärstomater,
parmaskinka och färsk par-
mesan och här presenterar
hon en mycket personlig vari-
ant på klassisk carbonara. 

– Man måste göra den à la
minute och äta den direkt.
Ägg är en av ingredienserna
och det skär sig om maten får
vänta för länge.  Vi åt rätten i
fredags kväll sedan vi kom-
mit hem från arbetet. Det är
en festlig pasta som smakar
gott med ett glas vin. Men det
går alldeles utmärkt med
Coca Cola också.

A V L E N A  S Ö D E R S T R Ö M
F O T O U L R I K A  P O U S E T T E

team milko är Sveriges kvinnliga kocklag. Laget bildades 2003 och har nått de två mål man satte upp; att ta medalj i OS och att få
flera kvinnor att tävla. Nu gör laget omstart med en del nya medlemmar i laget och siktet inställt på nya medaljer, helst i guld.
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