
FORSKNINGEN SOM 
FÖRNYAR VÅR MAT

Populärt att 
baka kakor
Kockstjärnorna
som gillar korngryn
Vem ska producera
mångkulturmat?
Festa med 
Mozart i Wien

20 år av nytänkande

Ny chef för Hembakningsrådet

CER02001  06-06-13  07.27  Sida 1



maud lindblå
Chefredaktör

idétidskriften C nr 2   20062

B R Ö D T E X TI N N E H Å L L

chefredaktör maud lindblå
maud.lindbla@lantmannen.se
telefon 08–657 42 20
ansvarig utgivare
ingmar börjesson
adress 
idétidskriften c
box 30192   104 25 stockholm

grafisk form jan reinerstam
omslagsillustration
daniel egneus
redaktionsråd viola adamsson,
lillemor abrahamsson, ingmar
börjesson, elisabeth forsum,
kaisa poutanen

tryck jms mediasystem 
upplaga 30 000 exemplar
issn 1100–598x

Text och bild i C lagras elektroniskt och
kan publiceras på Internet. Externa
medarbetare måste meddela eventuella
förbehåll mot att få sin text lagrad och
spridd elektroniskt.

w w w . c e r e a l i a . s e

 

w w w . c e r e a l i a . s e

 

Upp med
potatisen!
en egen organisation. Potatisår i FN-regi. Potatisens dag. Potatismostäv-
ling i skolan. Det börjar röra på sig i potatislandet.

Så här dags varje år har potatisen sin korta glansperiod. Den första
färskpotatisen uppmärksammas vederbörligen, vi jagar späda små knölar
till midsommarsillen och njuter med smörklick och dill.

Men resten av året lever potatisen ett rätt tilltufsat liv, och har så gjort
under många år. Vi talar om den färska potatisen nu, den som vi köper
med skal (oftast) och själva lagar till. Potatiskonsumtionen har minskat
ända sedan 1960-talet och mellan 1990 och 2002 gick den ner från 60 kilo
per person och år till 42.  

Vad är problemet? Ja, säkert är det flera.
Potatis måste tvättas och skalas, den är absolut godast nykokt och han-

den på hjärtat är den potatis som bjuds i många restauranger och butiker
inte den allra roligaste.

Min dotter älskar mammas råskalade, nykokta potatis till köttbullar,
matjessill och lutfisk med sås, men när hon själv står vid spisen är det
oftast pasta som åker ner i kastrullen. Det går fortare!

Kokt potatis har högt GI och har placerats i skamvrån i hälsodiskussio-
nen.  Men om man tittar närmare på hur högt kolhydratinnehållet är, och
hur stor portion potatis vi brukar äta, så blir den blodsockerhöjande effek-
ten lägre än vad GI-värdet anger.

Och det är ju bra – men det är knappast med kunskapsargument som vi
ökar potatisens popularitet. Jag tror mer på den lustfyllda vägen. 

den nystartade organisationen Svensk Potatis lät känd kock svänga
ihop en läcker anrättning i TV:s morgonsoffa av årets allra första potatis.
Och man planerar att låta 6 juni bli Potatisens Dag att fira med pompa och
ståt tillsammans med svenska flaggan.

I Cajsa Wargs Matskola, tävlingen som vill vara ett Vi-i-femman för
unga matlagare, handlade årets final om att göra godaste potatismoset.
Inga hälsopredikningar om fett, tallriksmodeller eller näringsintag – mat
ska vara gott och kul att laga, säger Anna Lind Lewin och Ami Hovstadi-
us, två mammor som dragit igång tävlingen.

Och det är ju precis därför vi ska vara rädda om potatisen och kämpa
för bättre potatisar och högre status – för att det är så himla gott.

20 ÅR AV NYTÄNKANDE 
OM SPANNMÅL, MAT OCH HÄLSA
t I 20 år har Stiftelsen Cerealia FoU gått
i spetsen för forskning om spannmål,
mat och hälsa. Mycket av den kunskap
som ligger bakom dagens hälsotrend
med fullkorn och GI har sin grund i det
nytänkande och det forskningsarbete
som stiftelsen står för. De viktigaste
forskningsprojekten under 20 år presen-
teras. sidan 4–9

GI VIKTIG KOSTFAKTOR 
t Varannan svensk anser att GI har
betydelse för hälsan. Och var tredje kon-
sument låter detta påverka dem i valet av
livsmedel. Det framgår av en ny attity-
dundersökning om spannmål och hälsa. 

sidan 10

VITT VETE GER LJUST FULLKORN
t Intresset för fullkorn växer och nya
produkter och varianter dyker upp i en
strid ström. Det senaste är fullkornspro-
dukter med ljus färg och utan de karak-
teristiska ”fullkornsprickarna”. Mjölet
kommer från en vetesort där hela sädes-
kornet, inklusive skalet är vitt. sidan 12

VEM GÖR MÅNGKULTURELL MAT?
t I Sverige bor 1,8 miljoner människor
med invandrarbakgrund med en sam-
manlagd köpkraft på cirka 185 miljarder
kronor. 19 miljarder lägger de på mat. 

– Det finns oändliga möjligheter för
svenska livsmedelsproducenter, men
fortfarande saknas kunskap, säger  Mar-
gareta Frost-Johansson. Hon är  ansvarig
för skriften ” Den mångkulturella målti-
den”, som är tänkt som inspiration till
både producenter och handel.   sidan 13

KORNGRYN-SPECIAL sidan 16–17

BAKA KAKOR POPULÄRT sidan 18–19

FESTA MED MOZART I WIEN sidan 21
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t Stiftelsen för livsme-
delsforskning i Finland
satsar 10 000 euro på
att utveckla kostupp-
lysningen för barn.
Målet är att barnen ska
bli friskare genom att
bland annat äta mer
fullkornsrågbröd.

Professor Raija Tah-
vonen, som leder forsk-
ningen vid Åbo univer-
sitet, sammanfattar
problemet så här: Vad
är det för fel på
kostupplysningen? De
flesta vet vad man
borde äta men tilläm-
par ändå inte sina kun-
skaper i praktiken. Vår
undersökning är en del
av en större helhet, där
vi undersöker effekten
av olika metoder för
kostupplysning och
utgående från resulta-
ten utvecklar nya kon-
cept och material.

Pengarna till det sti-
pendium, som finansie-
rar forskningsprojektet,
kommer från  en dona-
tion, som Fazer gjorde
till livsmedelsforskning
i samband med sitt 110-
årsjubileum.

Fetman fördubblad
Under de senaste 20
åren har antalet över-
viktiga barn fördubb-
lats eller till och med
tredubblats i Finland.
Också barn och ungdo-
mar har börjat få dia-
betes av typ 2. Feta
barn blir ofta feta
vuxna och har höjd risk
för hjärt- och kärlsjuk-
domar och andra kro-
niska sjukdomar. Fazer
vill understödja hälso-
samma matvanor hos
barn och ungdomar.

I södra Österbotten
pågår redan ett projekt

för förebyggande av typ
2-diabetes, ”Friska
Barn”.

Där finns två
utmärkta förutsätt-
ningar för att undersö-
ka barns och ungas råg-
konsumtion:
konsumtionen av råg-
bröd är liten och det
pågår ett projekt för
kostupplysning i skolor

och daghem.
– Fetma kan liksom

många andra hälsoris-
ker minskas betydligt
genom en hälsosam
diet i vilken ingår full-
kornsrågbröd. Enligt
vår näringspolicy som
nyligen färdigställdes,
försöker vi öka kon-
sumtionen av råg- och
fullkornsbröd, särskilt

bland barn och ungdo-
mar. Vi tror att den nya
forskningen kommer
att ge oss värdefull
information om de fak-
torer som påverkar
konsumtionsvanorna
när det gäller rågbröd,
säger Fazer Bageris
forsknings- och utveck-
lingsdirektör Sampsa
Haarasilta.

MÅLTIDSTURISM

MERA RÅG 
– FRISKARE BARN?

FÖREDRAR FETA FETT?
t Erica Nordin, dok-
torand vid Institutio-
nen för restaurang- och
måltidskunskap vid
Örebro universitet, vill
hitta knytpunkten där
näringsforskare och
kockar möter varand-
ra. Hon arbetar med en
avhandling om målti-
der och hälsa med
fokus på smakupplevel-
ser. En av målsättning-
arna är att identifiera

smakprofiler hos hjärt-
kärlsjuka personer för
att undersöka om smak
kan ses som en riskfak-
tor för hjärt-kärlsjuk-
dom. Är det så att per-
soner som får
hjärtinfarkt gillar fetare
måltidsalternativ?

Erica har redan flera
förslag till hur restau-
rangmåltider kan göras
hälsosammare.
Små såsskedar

på salladsbuffén är ett
konkret förslag. Och
varför inte utveckla
gästernas smaklökar
och låta dem testa nya
smaker. Ju bredare
smakregister gästen får
desto större  möjlighe-
ter att erbjuda menyer
med stor variation där
även hälsosamma alter-

nativ uppskat-
tas.

t Mittuniversitetet i Västernorrland-
Jämtland erbjuder en distanskurs i ämnet
måltidsturism.

Målgruppen är främst småskaliga pro-
ducenter, restauranger med lokala målti-
der och butiker med lokal matprofil.
Ansvarig är Urban Laurin, expert på mål-
tidsturism. Han betonar vikten av att
koppla turisternas upplevelser till målti-
den, där den lokala prägeln, hantverket
och personalens kunskaper bidrar till en
positiv upplevelse.

Fazer satsar på att få finska barn att äta mer rågbröd och därmed bli friskare.
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I 20 år har Stiftelsen
Cerealia FoU gått i
spetsen för forskningen
om spannmål, mat
och hälsa. Mycket av den
kunskap som ligger
bakom dagens hälso-trend
med fullkorn och GI har sin
grund i det nytänkande och det
forskningsarbete som stiftelsen står
för.

t I snart sagt alla viktiga nyheter på
området har man haft fingret med – från
kolhydraternas betydelse för idrottspre-
stationer och insikten om att de lösliga
fibrerna i havre kan skydda mot hjärt-
sjukdom till vetskapen om att fullkorn
och glykemiskt index, GI, har betydelse
för vår hälsa.

-Stiftelsens arbete har haft väsentlig
betydelse för den kunskap som utvecklats
om sambandet mellan kost, hälsa och
prestation. 

-Inledningvis satsade vi på lite längre
och mer grundläggande doktorandpro-
jekt som har blivit en bra plattform för
produktutveckling inom företagen eller
fördjupad forskning inom universiteten,
säger Ingmar Börjesson, verksamhetsan-
svarig för Stiftelsen Cerealia FoU.

Men det är ingen mätt organisation
som nu belåtet lutar sig tillbaka och skör-
dar frukterna av sitt arbete. Nej, det är
full fart framåt mot nya spännande inno-
vationer. Livsmedel som ger längre mätt-
nad, helt nya livsmedel, exempelvis
spannmålstempe eller kostfiber som fet-
tersättare är bara några av de områden
där forskning och utveckling pågår för
fullt. Plus att man ständigt arbetar för att
förbättra tekniker och processer så att
produkter som bröd, pasta och frukostf-
lingor hela tiden ska bli godare och hälso-
sammare och på andra sätt bättre.

Före trenderna
Här presenterar vi några av de forskare
och forskningsprojekt, som stått bakom
framgångarna hittills. 

I kommande nummer av C följer vi den
forskning som pågår mot nya upptäckter
och produkter.

– Vi har kunnat ligga före trenderna
genom att fånga upp forskningens signa-

20 ÅR AV NYTÄNKANDE
Spannmåls-

forskning 
bakom mat-
revolution

Så här fördelar Stiftelsen Cerealia FoU forsknings-
pengarna.

ler tidigt. Det gäller i synnerhet inrikt-
ningen mot hälsa. Vi har kunnat ta fram
fakta kring produkter och effekter, något
som är extra viktigt när man är mark-
nadsledare. Vi måste bygga vår mark-
nadsföring på kunskap och har inte råd
med att chansa, säger Bo Sundström, rela-
tivt nybliven ordförande i Stiftelsen 
Cerealia FoU.
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Stiftelsen Cerealia FoU
bildades 1986, i stort
sett samtidigt som två
andra forskningsstiftel-
ser inom Svenska Lant-
männen, där Cerealia då
var ett dotterbolag. De
andra stiftelserna var
VL-stiftelsen för Västs-
venska Lantmännen
och SL-stiftelsen för
Skånska Lantmännen.

I samband med deras
gemensamma 20-årsju-
bileum i år har stiftel-
serna gett ut en bok,
”Innovationsboken”,
som presenterar en del
av de många spännan-
de forskningsprojekt
som de tre forsk-
ningsstiftelserna ligger
bakom. Tillsammans
har de satsat över 200
miljoner kronor i totalt
551 vetenskapliga studi-
er under 20 år.

Förutom livsmedel
har spännande forsk-
ningsprojekt handlat
om:
tAgrodiesel 15, en ny

unik bränslebland-
ning, där hela femton
procent av råvaran
baseras på raps och
vete.

t tämjda mikroorganis-
mer som ersätter
kemikalier när det gäl-
ler att förhindra sjuk-
domar på spannmål.

tprecisionsodling via
satellit som ger exakt
rätt näring på varje del
av åkern.

tprojektet Odling i
Balans med ambitio-
nen att utveckla och
prova metoder för att
optimera förhållandet
mellan ekologi och
ekonomi.

20 ÅR OCH 
551 STUDIER

fullkorn är redan en
etablerad hälsofaktor.
Omfattande studier
under många år har påvi-
sat ett samband mellan
ett högt intag av full-
kornsprodukter, en hälso-
sam livsstil och minskad
förekomst av hjärtin-
farkt/hjärtsjukdom.

Fullkorn sägs ofta ha
positiv inverkan även på
andra sjukdomar och
forskarna tror också att
fullkorn har en större
positiv betydelse för häl-
san.  Men övertygande
bevis finns än så länge
endast när det gäller
hjärtsjukdom. Effekten på
cancer, diabetes och
fetma är inte lika väl
utforskad.

Ett forskarteam i Upp-
sala arbetar just nu med
att utveckla en metod för
att mäta intaget av full-
korn med hjälp av
blodprov. På sikt ska
metoden ge säkrare
besked om vilken roll full-
kornsprodukter spelar för
att minska uppkomsten
av våra folksjukdomar.

Arbetet med att utveck-
la de nya blodtesterna
leds av Per Åman, profes-
sor i växtproduktlära.

Han och hans kolleger
på institutionen för livs-
medelsvetenskap på Lant-
bruksuniversitetet i Upp-
sala har upptäckt att
ämnesgruppen alkylresor-
cinoler endast förekom-
mer i höga halter i de yttre
skikten av råg och vete.
Alkylresorcinoler förstörs
inte av uppvärmning eller
andra processer. De tas
upp i kroppen och kan
analyseras i biologiska
prover från människa.

– Blodprover kan då
visa hur mycket fullkorn
en individ ätit på kortare
och längre sikt, säger Per
Åman.

Fullkorn mer än fibrer
Exakt vad fullkornets
positiva effekt består i är
ännu inte klarlagt. Uppsa-
laforskarna talar om
”kostfiberkomplexet”,
eftersom fullkorn är mer
än fibrer. Vitaminer,
antioxidanter, fytokemika-
lier och andra bioaktiva
ämnen spelar troligen
stor roll.

Lösliga fibrer som kan
sänka kolesterolvärdet,
(betaglukaner  i havre och
korn och arabinoxylaner i
råg), står för  en del av full-
kornets goda egenskaper.

– För en säker effekt
ska molekylerna troligen
vara stora, kommenterar
Per Åman. Han konstate-
rar att samarbetet mellan

forskningen, Lantmän-
nen och livsmedelsin-
dustrin är naturlig och
nödvändig.

– Ett exempel är forsk-
ningen om optimala
odlingsbetingelser för att
få högsta möjliga mole-
kylvikt på betaglukaner i
fullkorn. Sådan kunskap
ger svenska bönder kon-
kurrensfördelar och
industrin möjlighet att
tillverka unika produkter,
säger han. 

– I en kommande stu-
die vill vi undersöka vilka
substanser som har
störst betydelse och
också samverkan mellan
de olika ämnena.

Förutom på SLU i Upp-
sala pågår studier om
fullkorn vid bland annat
universiteten i Lund
(Inger Björck), Uppsala
(Bengt Vessby) och Umeå
(Göran Hallmans).  

eva kihlström

FULLKORN MINSKAR RISKEN FÖR HJÄRTSJUKDOM
BLODPROVER KAN VISA HUR MYCKET FULLKORN 

EN INDIVID ÄTIT PÅ KORTARE OCH LÄNGRE SIKT” ”
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Per Åman leder fullkornsforskningen vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala.

Fullkorn är mer än fibrer.

Innovationsboken kan
beställas från 
www.lantmannen.com
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i 25 år har Uppladdning-
en funnits med kostråd
för idrottare och andra
aktiva personer. Mer än
2,5 miljoner exemplar har
spridits i Sverige och
Norge. Den senaste utgå-

van, Uppladdningen
Hälsa, innehåller tips och
råd för ett hälsosammare
liv för vanliga ”svens-
sons”.

Det hela började med
ett samarbete mellan
Kungsörnen och svenska
landslaget i längdskidåk-
ning på 1980-talet. Nyck-
elordet var kolhydrater,
det näringsämne som
kroppen enklast kan
omvandla till energi.

Kungsörnen, och sena-
re Stiftelsen Cerealia FoU,
satsade på forskning om
kolhydrater. Kunskaperna
omsattes sedan i praktis-
ka råd till elitskidåkarna.
Rätt kost och rätt upp-
laddning inför loppen
hjälpte dem att orka läng-

re. Så föddes den första
Uppladdningen. 

– Under åren har Upp-
laddningen utvecklats
och breddats, berättar
Viola Adamsson, ansva-
rig för nutrition i Lant-
männen Food R & D.

Själva grundboken,
som innehåller näringslä-
ra med fokus på träning
och prestation, har regel-
bundet uppdaterats med
de nyaste forskningsrö-
nen.  Idag finns förutom
grundboken ett femtontal
foldrar med specialinrik-
tade kostråd för olika
idrotter.  

För barn och byggare
För några år sedan kom
”Lilla Uppladdningen” för

lotta eliasson är Sve-
riges första professor i
cerealieteknologi. Hen-
nes professur vid Lunds
universitet innrättas med
stöd av bland annat Cere-
alias forskningsstiftelse.
Tillsammans med andra
forskare har hon utveck-
lat en rad nya metoder för
att avslöja bakningens
hemligheter och utveckla
bättre bröd.

En forskare blir aldrig
färdig med sitt ämne, det
dyker hela tiden upp nya
frågeställningar att försö-
ka svara på. Men Lotta
Eliasson tycker ändå att
man kommit en bit på
vägen.

– Den stora mängden
fullkornsprodukter visar
att produktutvecklarna på
bagerierna har lärt sig
göra nyttigare bröd gott.
Deras kunskaper grundar
sig på vår forskning.

– Tidigare fick jag alltid
frågan varför vi har så
dåligt bröd, men det får
jag inte längre.  Och jag
tror inte

att det beror på att vi
resignerat som konsu-
menter, utan på att brö-
det faktiskt har blivit bätt-
re. 

Lotta Eliasson har varit
en pionjär, inte minst
genom att utveckla nya
metoder inom brödforsk-
ningen. 

– Vi började undersöka
stärkelsens förmåga att
bilda gel och sedan tillba-
kabildas till stärkelsek-
ristaller igen. Det är detta
som händer i brödet
under gräddningen och
lagringen efteråt, förkla-
rar hon. Degens och brö-
dets egenskaper bestäms
av samspelet mellan pro-
tein, stärkelse och fett.

Utvecklade reologin
– Med hjälp av andra
forskare utvecklade vi
metoder för att undersö-
ka degens flytegenskaper,
reologi. Det förekom
inom forskning kring
plaster, men var tidigare
mycket ovanligt inom liv-
smedel. Men på så sätt

kunde vi mäta hur kom-
ponenterna i en deg sam-
verkade.

Idag är reologin ett
självklart område med
särskilda metoder och
instrument för livsmedel.
Bohlins reometer är ett
standardinstrument som
används på laboratorier i
hela världen och som allt-
så har sitt ursprung i
brödforskningen i Lund.

En annan teknik som
Lotta Eliasson introduce-
rade i sin forskning kring
stärkelse och bröd är den
så kallade differential-
svepkalorimetern, DSC.
Det är ett instrument
som kan mäta hur ett
ämne tar upp och avger
mycket små mängder
energi när det stelnar,
smälter eller blir till gas.

– DSC är en teknik
som är nästan skräddar-
sydd för att undersöka
stärkelsens egenskaper,
exempelvis hur det påver-
kas av lagring eller ingre-
dienser som påverkar
hållbarheten.

Obesvarade frågor 
Vad är det då som gör ett
gott bröd?

– Vi vet att vi behöver
de stora proteinerna,

polära lipider (fett) för
ytkemin och stärkelse för
hållbarhet. Men fortfaran-
de är det inte helt okom-
plicerat att väga samman

UPPLADDNINGEN 
HJÄLPER DIG ATT ORKA MER

PIONJÄR I BRÖDFORSKNING

DEN STORA MÄNGDEN FULLKORNSPRODUKTER VISAR ATT 

PRODUKTUTVECKLARNA PÅ BAGERIERNA HAR LÄRT SIG GÖRA

NYTTIGARE BRÖD GOTT. DERAS KUNSKAPER GRUNDAR SIG PÅ

VÅR FORSKNING.

Degen är föremål för forskning i Lund.
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Viola Adamsson med
den senaste utgåvan av
Uppladdningen.
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skolbarn. ”Uppladdning-
en Bygg” riktar sig speci-
ell till målgruppen bygg-
nadsarbetare och togs
fram i samarbete med
hälsokampanjen Aktiv
Byggare.  Nyast i  familjen
är Uppladdningen Hälsa.

– Här handlar det om
råd för en sund livsstil för
vanliga människor. Hur
man kan påverka sin
hälsa genom att välja bra
mat och röra på sig.
Råden bygger på den
senaste internationella
närings- och hälsoforsk-
ningen, berättar Viola
Adamsson. Uppladdning-
en Hälsa har producerats
inom Lantmännens Häl-
soakademi, ett hälsopro-
jekt som riktar sig till alla
anställda i Lantmännen-
koncernen.

maria lindblå

ingmar börjesson, forskningschef i
Lantmännen Food R&D och verk-
samhetsansvarig i Stiftelsen Cerealia
FoU tillika ansvarig utgivare för Tid-
skriften C, har tilldelats SIK:s s
industriforskningspris 2006 inom liv-
smedel och bioteknik.

Juryns motivering lyder:
”Ingmar Börjesson är en centralge-

stalt inom svensk, industrinära cerea-
lieforskning. Han har genom fram-
synt samverkan med universitet och
institut, både i och utanför Sverige,
bidragit till att stärka forskningen
inom cerealieområdet. Det har resul-
terat i nya produkter med hälso- och
miljöprofil”.

-Utmärkelsen visar att vi arbetar
på rätt sätt och att den positiva
inställningen till forskning och
utveckling inom Lantmännen bär
frukt. Vi gratulerar Ingmar till ett bra
arbete och en välförtjänt utmärkelse,
säger Mats Larsson, utvecklingsdi-
rektör i Lantmännen Food R&D.

de olika komponenterna,
eftersom det hela tiden
krävs kompromisser.
Exempelvis går det gans-
ka lätt att bygga in längre
hållbarhet med rätt typer
av stärkelsemolekyler,
men i gengäld kan det ge
helt fel inkråm i brödet
när det är färskt.

Fortfarande är alltså
många frågor obesvarade
när det gäller bröd, och
forskning pågår inom
olika områden och på
olika universitet.

Flera patent 
Vid SLU i Alnarp har man
studerat proteinsamman-
sättning och bestämning
av proteinkvalitet. Vid
Uppsala universitet har
man bland annat forskat
kring råg och dess senso-
riska och nutritionella
egenskaper. Vid Örebro
universitet har process-
teknisk forskning genom-
förts, som lett fram till
flera patent och patentan-
sökningar.

lennart wikström SIK:S INDUSTRI-
FORSKNINGSPRIS
2006 TILL INGMAR
BÖRJESSON

Lotta Eliasson är Sveriges första professor i bakning.
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uppladdningen kan beställas på www.uppladdningen.nu

HÄR ÄR NÅGRA EXEMEL PÅ DET SOM BOKEN LÄR UT:
t ät mer fullkorn och fibrer
t ät mindre salt
t ät rätt för din livsstil
t träningsråd
t få mer energi och mindre stress
t klara skiftjobbet bättre.
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müslin magiform,
SPC-flakes och äggule-
pulvret Salovum är tre liv-
smedel med medicinska
egenskaper, som utveck-
lats med hjälp av spann-
mål. Det verksamma
ämnet är ett protein, som
bildas i kroppen och som
fått namnet AF, antisekre-
torisk faktor.

Magiform Müsli, som
säljs i vanliga mataffärer

och SPC-flakes som finns
på apoteket, innehåller
båda en specialprocessad
spannmålsprodukt, SPC,
som visat sig ha goda effek-
ter vid bland annat störd
vätskebalans i tarmen.

En ännu mera speciali-
serad produkt är äggule-
pulvret B221. Det tillver-
kas av äggulor från höns
som själva fått foder av
SPC-typ.  Äggulorna inne-

håller hög halt av protein
AF. Det sprejtorkade
äggulepulvret är kraftful-
lare än den specialpro-
cessade spannmålen i
SPC och används därför
ofta som startbehandling
vid sjukdom.

Det var när Sverige
1986 inte längre tillät
antibiotika i djurfoder
som fröet såddes till
dessa unika livsmedel.

– Förbudet gjorde att
svinuppfödarna fick
bekymmer med svåra
diarréer bland smågrisar-
na, säger Jan G Bruhn,
medicinsk chef på Lant-
männens utvecklingsbo-
lag AS-Faktor AB. Ett gris-
foder utvecklades som
skyddade mot diarréerna,
och det verksamma

havre har många
positiva effekter för män-
niskor med celiaki, det vill
säga glutenintolerans. Att
även barn med celiaki kan
äta havre är en betydelse-
full upptäckt.

Människor med celiaki
tål inte gluten, en typ av
proteiner som finns i
sädesslagen vete, råg och
korn. Överkänsligheten
skadar tunntarmen och
gör att kroppen inte kan
ta upp näring som den
ska. Vad forskarna kom-
mit fram till är, att det
protein som finns i havre,
har en annan uppbygg-
nad och därför inte är
skadligt för glutenintole-
ranta.

Att vuxna glutenintole-
ranta människor kan äta
ren havre konstaterades
redan i mitten av 1990-
talet. Mellan 1998 och
2002 genomförde åtta
barnkliniker i Norrköping,
Linköping, Motala, Väs-
tervik, Västerås. Örebro,
Stockolm och Göteborg
en studie där man under-
sökte om även barn med
celiaki kan äta havre. 

Närmare hundra barn i
olika åldrar, alltifrån åtta
månaders bebisar till 17-
åringar, deltog i studien.
Barnen delades in i två
grupper. Halva gruppen
fick äta vanlig glutenfri
kost medan andra hälften
fick tillsätta ren havre.
Varken föräldrar eller
barn visste vilken grupp

de ingick i. Resultaten,
som presenterades 2004,
visade att måttliga mäng-
der havre i en i övrigt glu-
tenfri kost inte förhindrar
att ett barn med celiaki
tillfrisknar.

Ren havre i påsen
– Det betyder oerhört
mycket för den som är

HAVRE GER GLUTENINTOLERANTA BÄTTRE LI V

SPECIALSPANNMÅL MOT DIARRÉ HOS
MÄNNISKOR OCH DJUR

gi, glykemiskt
index, har på kort tid
blivit ett värde som styr
allt fler personers kost-
vanor och intresset
bland konsumenter
växer lavinartat. Cerea-
lia FoU började intres-
sera sig för forskning
kring hur olika spann-
målsprodukter påver-
kar blodsockernivåerna
redan 1987.

Idag finns anledning
att tro att en kost med
lågt glykemiskt
index minskar
risken för hjärt-
kärlsjukdom och
typ 2 dibetes.

– Om man
vill tänka före-
byggande har GI-kon-
ceptet en viktig plats,
säger Inger Björck, en
av Sveriges främsta
experter på glykemiskt
index. Hon är professor
vid Lunds universitet,
avdelningen industriell
näringslära och livsme-
delskemi, och började
tidigt samverka med
stiftelsen Cerealia FoU.

– Det är fantastiskt
roligt att nu se hur våra
forskningsresultat
kommer till praktisk
användning inom
industrin. Men det
finns mycket kvar att
göra, framöver behövs
ännu fler alternativ för
att det ska bli lättare att
hitta mat med låga GI-
värden, säger hon.

Internationella tabel-

ler över GI är inte det
allenarådande hjälp-
medlet för konsumen-
ter som söker mat med
lågt GI. Många vanliga
svenska livsmedel sak-
nas. Dessutom finns
andra faktorer att ta
hänsyn till. Värmebe-
handling och finfördel-
ning påverkar GI. Ju
mer finfördelat, desto
snabbare blir stärkel-
sen. Intakt struktur och
intakta kärnor tycks

vara väsentligt
för ett lågt GI.
Syrning inver-
kar också, fer-
mentering har
till exempel
visat sig sänka

GI.
Att utveckla spann-

mål med långtidsver-
kande GI så att effekten
kvarstår även över
nästa måltid är en ny
uppgift som forskartea-
met i Lund tagit sig an.
Då kan en bra frukost
dämpa även lunchens
blodsockersvar.

– Vi har också
utvecklat en metod för
att mäta mental presta-
tionsförmåga, koncent-
ration och simultanka-
pacitet. Våra försök så
här långt visar att man
måste ha en viss blod-
sockernivå för att
kunna prestera bra.
Man bör alltså inte
sträva efter produkter
med ett extremt lågt GI.

eva kihlström

FÖRST MED 
GI-FORSKNING

idétidskriften C nr 2   2006

SPC står för special-
processade cerealier.
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ett nytt vegetariskt livs-
medel börjar bli färdigt
för lansering i våra
mataffärer. ”Spannmåls-
tempe” har en tydlig
hälsoprofil bland annat
genom sitt låga GI-värde,
höga kostfiberhalt och
det höga innehållet av
vitaminer och minera-
lämnen.

Det var 1999 som pro-
jektet med att utveckla
det nya, helsvenska livs-
medlet startade. Det hela
baseras på forskning där
man låtit den nyttiga
svampen Rhizopus oli-
gosporus växa in i ett
utvalt sädesslag. Det blir
en fermenteringsprocess
som förändrar spannmå-
lets konsistens och när-
ingsvärden. Idén kommer
från Asien där man gör
sojatempe på motsvaran-
de sätt.

Själva fermenter-
ingsprocessen är utveck-
lad vid Lantbruksuniversi-
tet i Uppsala i samarbete
med Lantmännen Food
R&D  och med Chalmers.
Hur de olika näringsäm-
nens påverkas under fer-
menteringen och vad
som sedan händer med
dem vid tillagning och
matsmältning är frågor
som forskarna vid Chal-
mers har studerat närma-
re. Svalöf Weibull har
bidragit med att välja ut
korn- och havresorter
med rätt egenskaper för
spannmålstempe.

Järnupptaget dubblas
Vad är då fördelarna med
spannmålstempe jämfört
med vanliga sädesslag
och grönsaker?

Jo, korn och havre har
från början mycket bra
näringsegenskaper med
bland annat mycket vita-
miner och lågt GI-värde.
Men alla växter innehåller
även fytat, ett ämne som
hämmar mineralupptaget
i kroppen. Genom en
kombination av förbe-
handling och fermenter-
ing, då svampen bildar
ett slags enzym minskar
fytatet och tillgänglighe-

ten av mineralämnen
ökar.

– Ett exempel på detta
är att järnupptaget för-
dubblas om du äter fer-
menterat korn jämfört
med ofermenterat. Under
processen bildas dessu-
tom vitaminer, berättar
Marie Alminger som
leder tempeforskningen
vid Chalmers tekniska
högskola i Göteborg.

– Spannmålstempe
gynnar också våra svens-
ka bönder eftersom det
enbart består av inhems-
ka råvaror och det är ett
bra alternativ för miljön
eftersom inga längre
transporter krävs. 

Marie Alminger och de
andra forskarna arbetar
nu vidare på att göra pro-
dukten ännu bättre. Med
hjälp av en datorstyrd
magtarmmodell undersö-
ker de vad som händer
med olika näringsämnen
när vi äter vår mat.

De håller också på att
tänka ut vilken tillagning
som passar de olika tem-
pesorterna bäst.

malin benno hjerpe

LI VSKVALITET NY VEGETARISK
HÄLSOPRODUKT

glutenintolerant att
kunna tillföra havre till
kosten. Framför allt blir
det lättare att få sig fibrer,
säger Lars Stenhammar,
docent och överläkare på
barn- och ungdomsklini-
kerna vid sjukhusen i Lin-
köping och Norrköping
samt ordförande i Barnlä-
karföreningens arbets-
grupp för celiaki.

Redan år 2000 fanns
livsmedel med märkning-
en ”100 procent havre” på
marknaden. Varumärket
står för havre som har
specialhanterats hela
vägen från utsäde, via
odling, tröskning och till-
verkning så att risken för
inblandning av andra
sädesslag har minimerats.

Tidigare har människor
med celiaki som velat
pröva att äta havre
rekommenderats att kon-
sultera läkare innan. Det
behöver man inte göra
idag.

– I Läkartidningen nr
18, 2004 gick barnläkarna
ut och sa att barn med
celiaki mycket väl kan äta
havre i rimliga mängder,

så det är inget man ska
vara rädd för, säger Lars
Stenhammar.

– Havre medför myck-
et positivt. Bröd blir till
exempel mycket luftigare
och godare om det bakas
med havre. Det är helt
enkelt viktigt för livskvali-
teten, säger Lars Sten-
hammnar.

En chokladboll med
havregryn kan vara livs-
kvalitet, liksom en tallrik
havregrynsgröt eller ett
gott fiberrikt havrebröd.
Forskningen har visat att
glutenintoleranta tål
havre.

maria lindblå

ämnet visade sig ha
mycket goda effekter
även på människor.

Studie i Pakistan
Ivar Lönnroth och Stefan
Lange upptäckte ämnet
som gör djur och männi-
skor motståndskraftiga
mot diarréer. Det handlar
om ett kroppseget prote-
in, som döpts till anti-
sekretorisk faktor, AF.

– Protein AF har
också visat sig verksamt
mot andra sjukdomar
som har med kroppens
vätskeflöden att göra,
exempelvis mjölkstock-
ning och yrselsjukdo-
men Menières sjukdom,
berättar Jan G Bruhn.

Forskningen kring
protein AF pågår för fullt
och nya använd-
ningsområden provas. 

Äggulepulvret B221
har bland annat använts
i en studie på barn med

diarré vid ett sjukhus i
Pakistan med goda
resultat. Behandlingsti-
den förkortades drama-
tiskt.

– För barn i fattiga
länder kan diarrétill-
stånd vara livshotande.
Vi hoppas att någon u-

landsorganisation
intresserar sig för våra
forskningsresultat och
hjälper till ekonomiskt
så att barn kan få del av
våra terapeutiska livs-
medelsprodukter, säger
forskaren Ivar Lönnroth.

eva kihlström

SPANNMÅLS-TEMPE

HAR EN TYDLIG

HÄLSOPROFIL BLAND

ANNAT GENOM SITT LÅGA

GI-VÄRDE, HÖGA KOSTFI-

BERHALT OCH DET HÖGA

INNEHÅLLET AV VITAMI-

NER OCH MINERALÄMNEN

”

DET BETYDER 

OERHÖRT MYCKET FÖR DEN

SOM ÄR GLUTENINTOLE-

RANT ATT KUNNA TILLFÖRA

HAVRE TILL KOSTEN

”

Svampen får växa in 
i ett utvalt sädesslag.

En chokladboll med havregryn kan vara livskvalitet.
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Svenska folket tycker att det är
modernt att äta gröt och vet att kost-
fiber är bra för hälsan.  Däremot läg-
ger den genomsnittlige svensken
pannan i djupa veck inför ordet
”betaglukan”.

t Detta och mycket mer visar Lantmän-
nen Food R&D:s senaste undersökning
om attityder till och kunskaper om hälsa
och livsmedel.

Det är tredje gången som undersök-
ningen genomförs. Nytt för den här gång-
en är det positiva beskedet att vi blir allt
mer hälsomedvetna.

Den första studien av attityderna till
spannmål och hälsa gjordes för fem år
sedan, men historien om varför det börja-
de sträcker sig längre bakåt i tiden än så:

Redan i början av 1990-talet gjorde
forskarna tummen upp för hälsopåståen-
det att  betaglukaner, lösliga fibrer, som
bland annat finns i havre, kan sänka
kolesterolvärdet.

Tredje gången
– När forskningsresultaten visade att
betaglukan påverkar kolesterolet positivt
fick vi tillåtelse att berätta detta på livs-
medelsförpackningarna, säger Viola
Adamsson, ansvarig för attitydundersök-
ningarna.

– Det var ju väldigt positivt för oss  –
men det fanns ett problem. Hur många
visste egentligen vad betaglukaner är? Att
gå ut med viktig information som nästan
ingen förstår ger ingenting. 

– Men inom Lantmännen  förutspåd-
des ett växande hälsofokus i befolkning-

en.  För att hamna rätt när det gäller nivån
på vår framtida information bestämde vi
oss för att undersöka vad svenska folket
egentligen vet och tycker om ingredienser,
livsmedel och mat, säger Viola Adams-
son.

Nu har undersökningen gjorts tre
gånger, år 2000, år 2003 och år 2005.
Den senaste gick ut till 6 900 personer i
Sverige och 1 600 i Danmark med sprid-
ning vad avser geografi, ekonomi, kön,
ålder och utbildningsnivå, allt för att få en
rättvis bild av kunskapsnivån och attity-
derna.

Undersökningen består av olika påstå-
enden som ska kommenteras med
”instämmer helt”, ”instämmer delvis”
och ”instämmer inte”. Exempel på påstå-
enden är: att äta mörkt bröd är modernt
och ligger i tiden, frukt är bra för hälsan,
bröd har ett lågt GI-värde, det jag äter och
dricker har betydelse för att jag ska må
bra, fullkornsprodukter är bra för hälsan. 

– Utifrån svaren får man en uppfatt-
ning om på vilken nivå man kan lägga
kommunikationen till konsumenterna
och även hur våra livsmedel bör produk-
tutvecklas och marknadsföras, säger
Viola.

Fler fullkornsprodukter
Resulatet från den första undersökningen
2000 ledde till att Lantmännen valde att
satsa på flera fullkornsprodukter. Det är
en satsning som har fortsatt och en
mängd olika produkter har utvecklats för
att tillgodose den ökade efterfrågan. En
sådan är fullkornspasta.

Attitydundersökningarna visar att under
de fem år som har gått har allmänhetens

kunskap om kost och hälsa ökat.
– Det har skett stora förändringar  kun-

skapsmässigt och medvetenheten ökar
enormt vad gäller kost och hälsa, säger
Viola Adamsson.

En av de största förändringarna i attity-
der är den ökande kännedomen om GI,
glykemiskt index, men många människor
redovisar också en mindre positiv inställ-
ning till kolhydrater.

– Jag  tror att folk påverkas mycket av
hälsodebatten i media och det är jättebra
med ett ökat intresse. Däremot är det
tokigt att man talar om kolhydrater som
något negativt, när det i själva verket är
socker man menar, konstaterar Viola
Adamsson.

Dags för betaglukaner? 
Ett kanske inte helt oväntat resultat i
undersökningen är att medvetenheten
varierar med kön och ålder. Kvinnor är
mer insatta i begrepp som nyckelhåls-
märkning och väljer i större utsträckning
än män produkter som hjälper dem att
hålla vikten.

Trots den ökande grader av medveten-
het hoppas Viola på att framtiden har
ännu mer att erbjuda.

– Jag hoppas och tror att konsumenter-
na lär sig mer om hälsosamma produkter
så att de kan göra val som de känner sig
trygga med. Om tio år kan man nog skri-
va ”betaglukan” på förpackningarna i
förvissning om att bli förstådd, förutspår
Viola Adamsson.

– Jag tror på kunskap och inte bara på
marknadsföring och jag vet att våra kon-
sumenter är kunniga och medvetna.

GRÖT PÅ MODET
bland hälsointresserade svenskar

På fem år har medvetandet om GI:s betydelse för
hälsan ökat dramatiskt, från 8 procent 2 000 till 55
procent 2005.

Var tredje konsument låter numera också medve-
tenheten om GI påverka dem i valet av livsmedel. 

I den senaste attitydundersökningen svarar 94
procent av svenskarna att de känner till fullkornets
betydelse för hälsan. Det är till och med fler än
2000 och 2003 då 90 procent svarade ja.
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’’ Jag  tror att folk påverkas mycket av hälsodebatten i
media och det är jättebra med ett ökat intresse. Däremot
är det tokigt att man talar om kolhydrater som något
negativt, när det i själva verket är socker man menar, 

Gillar du gröt så är du modern  – och hälsosam,
det visar den senaste attitydundersökningen om
spannmål och hälsa.
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FULLKORN 
ÄR BRA…
… FÖR HJÄRTAT
flera vetenskapliga studier har visat
att fullkorn kan motverka hjärt-kärlsjuk-
dom. Forskare har sett att personer
som äter mycket fullkornsprodukter
och som i övrigt lever hyfsat sunt, i
mindre utsträckning än andra drabbas
av hjärtinfarkt.

… FÖR MAGEN
fullkorn innehåller mycket fibrer
som sätter fart på magen och motver-
kar förstoppning. Det är vanligt att
äldre och personer med stillasittande
arbete besväras av trög mage. Att äta
fullkorn oftare kan göra att de flesta får
igång tarmen på naturlig väg. 

…FÖR VIKTEN
fullkorn har ett högt innehåll av fib-
rer som somliga uppfattar ger en god
mättnad. Vissa fibersorter fyller ut
mage och tarm, medan andra fördröjer
magsäckers tömning, vilket kan bidra
till en ökad mättnadskänsla. 

…FÖR BLODSOCKRET
för att hålla blodsockret på en jämn
nivå och därmed minska kroppens
insulinpåfrestning är det bra att äta på
regelbundna tider och välja mat som
ger långsam blodsockerhöjning. Hit
räknas fullkornsbröd, fullkornspasta/
ris och andra cerealier, baljväxter, frukt
och grönsaker.

De kolhydrater som finns i den här
sortens mat innehåller fibrer som
påverkar magsäcken att tömma sig
långsammare. Baljväxter, frukt med
skal och vissa cerealier och brödsorter
innehåller hinnor, skaldelar och hela
korn som det tar lång tid att bryta ner.
På så sätt kommer matens minsta
beståndsdelar ut i blodet i jämn takt.

Intresset för fullkorn växer och krea-
tiviteten blommar.

milt fullkorn är en specialutvecklad
vetesort där hela sädeskornet, inklusive
skalet är vitt.

Milt fullkorn är ljust till färgen och milt
i smaken, men har precis samma hälso-
fördelar som det traditionella, röda full-
kornet. 

– Ett fullkornsmjöl bakat på milt full-
korn har dubbelt så mycket fibrer som ett
bakat på vanligt vetemjöl. Bröd bakat på
Milt fullkorn innehåller dessutom mycket
mineraler och vitaminer, precis som bröd
bakat på rågmjöl, säger Ingemar Gröön,
utvecklingsansvarig i Lantmännen Food
R&D.

Milt fullkorn började utvecklas
hos Schulstad i Danmark, där det
kallas ”vitt vete”. I vårt västra
grannland har konsumtionen
av det traditionella fiberrika
fullkornsrågbrödet sjunkit i
decennier. Konsumenterna tyckte
att det mörka brödet var gammaldags,
torrt och trist. Man gillade vetebröd, men
ville ha fullkornsbrödets hälsofördelar
också. Vitt vete blev svaret på önskning-
arna och en stor framgång.

finfint fullkornsvete är en ny pro-
dukt till bagerier. Finfint Fullkornsvete
tillverkas med en teknik som gör att klide-
larna blir mycket finfördelade. Mjölet får
alltså inte de karakteristiska full-
kornsprickarna utan en jämn ljust brun
färg. Nord Mills investerar nu i utrust-
ning, så att mjölet från och med i höst kan
produceras i Sverige med svenskt vete
som råvara. För ögonblicket tillverkas det
i Tyskland.

Nord Mills satsar också på en egen full-
kornssymbol, där fullkornsinnehållet i
brödet anges enligt de europeiska Quid-
reglerna.

ReGi är en
annan ny produkt
som NordMills
lanserar till bageri-
er. Det är ett GI-
bröd, som är  godkänt
för att sälja med hälsopåstående. Kun-
derna är främst hantverksbagare.

fullkornspasta har blivit en succé som
bara fortsätter att växa. 

Kungsörnens fullkornspasta innehåller
minst hälften fullkornsmjöl av vete och

resten vanligt vetemjöl. Det finns idag
även Snabbmakaroner med full-
korn.
Bland Balance-pastorna från Axa

finns även en variant med en del råg i
receptet. Flera av produkterna är GI-
märkta.

FULLKORN REGERAR
Milt, finmalet, vitt och GI-märkt

I USA finns rekommendatio-
ner om hur mycket fullkorn
man bör äta för att hålla sig
frisk och minska risken för
hjärt-kärlsjukdom. Där
rekommenderas alla vuxna
och barn över två år att äta
minst 6 portioner spannmål
per dag, varav 3 portioner

ska vara fullkorn. En portion
motsvarar 1 skiva fullkorns-
bröd eller 1/2 dl kokt full-
kornsris eller 1/2 dl full-
kornspasta. Översatt i
brödskivor blir det cirka 3
fullkornsskivor per dag.

I Sverige finns inga exakta
mängdrekommendationer.

När det gäller bröd rekom-
menderar Livsmedelsverket
oss att äta bröd till varje mål-
tid, och då gärna välja full-
kornsbröd. För den som vill
gå ner i vikt gäller det att se
till helheten och balansera
energiintag och energiutgif-
ter.

BRÖD TILL VARJE MÅLTID

Nya produkter med Milt fullkorn lanseras nu på
rad. Bland vårens nyheter märks: Schulstad Lant-
bröd, Skogaholm vaniljklipp, Axa Harmoni korv-
bröd, Kungsörnen Ljust o& Milt fullkornsvetemjöl.
Alla med fullkornets hälsofördelar, men ljusa i fär-
gen och milda i smaken.
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A V  A N N I C A  C A R L S S O N - B E R G D A H L

Sverige av idag är ett mångkulturellt
land. Här bor 1,8 miljoner männi-
skor med invandrarbakgrund. De
har en sammanlagd köpkraft på
cirka 185 miljarder kronor. 19 miljar-
der lägger de på mat.

t – En stor summa pengar som svenska
företagare i stor utsträckning valt att
tacka nej till, säger Ersin Saygin, en av
talarna när den mångkulturella måltiden
stod i centrum en efter-
middag  på Världskul-
turmuseet i Göteborg.
Ersin Saygin är mark-
andsansvarig på Sevan,
som importerar mat
från 40 olika länder.

Det är dags att sluta
med ”vi och dom” och
inse att ”invandrarmat”
inte längre är något exo-
tiskt och udda, som kan
hänvisas till speciella butiker eller hyllor.
Jul, påsk och midsommar är inte längre
de enda stora mathelger som firas i Sveri-
ge.  

– Vi måste titta på hur det ser ut runt-
omkring oss i vårt samhälle idag. Vilka

behov finns? Och vad kan vi producera i
Sverige. Det finns oändliga möjligheter,
men fortfarande saknas kunskap, säger
Margareta Frost-Johansson, som är mat-
konsulent på Hushållningssällskapet
Väst. Hon är också ansvarig för skriften
”Den mångkulturella måltiden”, gjord på
uppdrag av Kungliga Skogs- och Lant-
bruksakademien

– Skriften är tänkt att inspirera i hela
handelskedjan. Den kan också användas i
undervisningen i skolorna. De flesta som
arbetar med livsmedel ska kunna hitta

svar på frågor som
rör mat och kultur. Vi
har alla mycket att
lära, säger Margareta
Frost-Johansson.

Mannagryn i gröt
Ersin Saygin berättar
om utvecklingen:

– Vi importerar
mest från Libanon
och vissa arabiska

länder. Polsk mat är det en enorm efter-
frågan på just nu. Det handlar inte bara
om vilka trender som gäller utan hur
invandringen ser ut.

– Svenskar är öppna för nya mattren-
der och har tagit in mycket från andra

kulturer i sin mathållning. Dessutom
finns det en hälsotrend i Sverige och mat
från mellanöstern och Medelhavet har
både lågt GI-värde och innehåller mycket
grönsaker.

Kommer en del av de produkter som
Sevan idag marknadsför att kunna pro-
duceras i Sverige?

– Många gånger är råvarorna desam-
ma, men de förädlas på olika sätt. Snart

NYA
MATKULTURER

VEM SKA 
PRODUCERA 

MATEN?

Margareta Frost-Johansson, matkonsulent på
Hushållningssällskapet Väst och ansvarig för
skriften ”Den mångkulturella måltiden”.

foto bengtowe angare
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’’ Vi måste titta på hur
det ser ut runtomkring oss
i vårt samhälle idag. Vilka
behov finns? Och vad kan
vi producera i Sverige. 

CER02013  06-06-13  08.08  Sida 13



kanske vi får se svensk couc-cous av
inhemskt vete. 

– Många afrikaner är storkonsumenter
av mannagryn. De kokar mannagrynen
till en hård gröt (ugali), som de äter till i
stort sett varje måltid. I sina hemländer
använder de majsmjöl, men det är betyd-
ligt dyrare i Sverige.

Den produkten finns alltså redan, men
tillverkare och butiker måste anpassa sig
till nya gruppers köpvanor, och exempel-
vis erbjuda stora förpackningar.

Fadder hjälpte Fadel
En hel del utvecklingsprojekt är redan på
gång, där gamla och nya svenskar samar-
betar och hjälper varandra att hitta rätt.

Nasif Fadel kom till Sverige från Liba-
non 1989. Han såg snart att det fanns ett
behov av hemlandets bröd och bestämde
sig för att starta ett bageri. Men det var
inte lätt. Ingen trodde på honom och hans
produkt, trots att han kom från en släkt
med lång bageritradition. Han fick inte
lån av någon bank utan fick låna av släk-
tingar. De första åren sålde han mest till
invandrarbutiker, men försäljningen
ökade hela tiden.

Efter några år blev Lasse Törnqvist,
tidigare försäljare på Nord Mills, mentor

till Nasif Fadel. Lasse kunde bland annat
hjälpa Nasif med hur svensk företagskul-
tur fungerar. Idag har Libabröd 26
anställda och gör av med 2 000 ton mjöl
per år, ett specialmjöl från Nord Mills
framtaget enbart för Libabröd. Libabröd
säljer till alla de stora affärskedjorna och
Nasif Fadel har blivit utsedd till ”Årets
Nyföretagare”.

För att lyckas i Sverige måste man
enligt Nasif Fadel: lära sig svenska, veta
hur svensk företagskultur fungerar, välja
rätt medarbetare och kanske viktigast av allt – tro på sin produkt.

– För att få igång en produktion av de
råvaror som tillhör andra matkulturer,
och som vi idag importerar, måste pro-
duktionsledet öppna upp, låta sig inspire-
ras och utvecklas. Det handlar om de pro-
ducenter som redan finns i lantbruket,
men det handlar lika mycket om att hitta
nya entreprenörer, säger Mattias Persson,
som är regionchef på LRF Skaraborg.

Odla nya grödor
LRF drog förra våren igång ”Integrerat
grönt, affärsutveckling på landsbygden”,
som skapar nya nätverk mellan invand-
rargrupper, landsbygden och de gröna
näringarna.

– En viktig målgrupp för oss är nysvens-

idétidskriften C nr 2   200614

DE STÖRSTA SPRÅKGRUPPERNA
FÖRUTOM SVENSKA  

Finska 600 000
Arabiska 350 000
Bosniska/Kroatiska/Serbiska 160 000
Turkiska 110 000
Persiska 100 000
Spanska 75 000
Somaliska 65 000
Polska 60 000

VISSTE DU ATT…
…judarnas sabbat inleds på fredag kväll.
Familjen samlas vid ett dukat bord och
sabbatsljusen tänds. Fadern välsignar bar-
nen och läser en bön över en bägare med
vin och två flätade bröd, challebröd.

… julafton började förr
med att man bjöds på
bröd doppat i spadet där
skinkan kokat. Därav
namnet dopparedan.

…under månaden ramadan, som infaller
vid olika tider på året, fastar troende musli-
mer under dygnets ljusa timmar. När rama-
dan är över firar man ordentligt. I vissa
muslimska länder blir även nätterna under
ramadan rena festivalerna med nattöppna
restauranger och affärer.

’’ För att få igång en produk-
tion av de råvaror som tillhör
andra matkulturer, och som vi
idag importerar, måste pro-
duktionsledet öppna upp, låta
sig inspireras och utvecklas.
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SÅ HANDLAR NYA SVENSKAR

Mindre halvfabrikat
Mycket färskvaror
Baljväxter och linser
Stora förpackningar
Lagrar hemma och fryser in
Prisjägare
Barnens påverkan viktig
Gärna varumärken från hemlandet,
men också öppna för nya varumärken 

…i det hinduiska köket är honung en av de
sju grundingredienserna och det äts en hel
del sötsaker. Det är vanligt att man ger kakor
och godis som presenter vid bröllop och
andra fester.

…frukosten i asien
kan vara bröd, men
också ris eller nudlar
med lite rester från
middagen.

…nouroz, det iranska och kurdiska nyåret,
är en flertusenårig högtid som inte har något
med religion att göra. Man firar vårens
ankomst. Nouroz infaller den 21 mars. Inför
den dagen förnyar man sig från topp till tå
och barnen får nyårspresenter. Och många
köper en guldfisk som symboliserar nyåret.

skriften ”Den mångkulturella måltiden”
utgår från fem stora världsreligioner och hur
de påverkar människors matvanor och för-
hållande till mat. Det handlar om judendom,
kristendom, islam, hinduism och buddhism.

– Oavsett om vi är religiösa eller inte har
maten vi äter många gånger anknytning till
religion. Den mat vi äter vid våra högtider
har stor betydelse för oss och väcker lätt
minnen till liv. Kanske blir traditionerna
ännu viktigare att hålla fast vid när man flyt-
tar till ett annat land, säger Magareta Frost-
Johansson. Det räcker att gå till sig själv. På
julafton ska jag ha risgrynsgröt, vörtbröd och
brysselkål eftersom det serverades i mitt
hem när jag var barn.

– Vi vill väcka tanken att det finns råvaror
att producera, både privat och kommersiellt,
nya produkter att förädla, nya maträtter att
smaka och fler högtider att beakta. I många
butiker, små som stora, erbjuds råvarupro-
dukter och kryddor med internationell bak-
grund. Vi bedömer att det finns utrymme att
öka exponeringen och tillgången på dessa
produkter. Det bör också finnas goda möjlig-
heter att producera flera av dem i Sverige
och med svenska råvaror.

Förutom redogörelser för de olika religio-
nernas högtider och symboler innehåller
skriften också recept från olika områden i
världen.

Den mångkulturella måltiden kan beställas
på www.ksla.se 

karna. De har stor kunskap om råvaror,
som måste tas tillvara. Det finns enorma
utvecklingsmöjligheter, som dessutom
kan ge nya arbetstillfällen, fortsätter han.
Men det finns också bulor på vägen,
invandrarna är en heterogen grupp med
många olika behov och det finns jordbru-
kare med alltför bestämda åsikter om vad
som ska odlas.

Men när kan Sevan och andra köpa
produkter som är odlade i Sverige?

– Det finns redan de som tänker nytt,
och mycket är på gång. Men de som pro-
ducerar måste också veta att det finns en
kund i andra änden, säger en förhopp-
ningsfull Mattias Peterson.

Nytänkande i butiker
Inom de stora matkedjorna idag finns det
en stor öppenhet gentemot råvaror och
produkter som är ingredienser i andra
kulturers kök. Anders Selfors som är
butikschef på Coop Gamlestan i Göte-
borg öppnar strax en projektbutik där
man storsatsar på etnisk mat. Det finns
liknande butiker i Malmö och Stock-
holm.

– Vi ska verkligen plugga på för att bli
duktiga på, när andra kulturers högtider
infaller, och vilken mat de firar med. Vi

måste lära oss hur det ser ut, där våra
butiker ligger, och vilka som bor just där,
säger Anders Selfors.

Kronfågel gör just nu ett försök att nå
invandrare som kunder tillsammans med
Coop Extra i Jakobsberg norr om Stock-
holm.

Man satsar inte på nya produkter, utan
på att sälja på rätt sätt. Kycklingklubbor
är en storsäljare, men då måste priset vara
lågt, Filé går också bra, men även delar
som infödda svenskar sällan köper, som
hjärta och mage.

foto bengtowe angare

DEN          MÅNGKULTURELLA

MÅLTIDEN
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t – Under två månader jag har varit
ganska osocial och helt fokuserad på fina-
len, berättar Millan, när vi sitter på inne-
gården i ostindiska huset i Göteborg där
hennes arbetsplats Barrique Wine Bar är
belägen.

– Det har varit lite stressat, för jag har
precis börjat arbeta här och hade egentli-
gen velat gå in för det mycket mer. Men
nu känns det bra för vinsten betyder en
del för Barrique också. 

– Folk har börjar ringa och fråga om
Millan arbetar idag. De har läst om Mil-
lan och det är så man bygger sitt eget
varumärke. Så nu måste Millan se till att
vara ett bra varumärke, träna, hålla sig i
form och framför allt laga god mat.

Och en del av Millans varumärke är
alltså korngryn, en råvara som Millan
kom i kontakt med när hon arbetade med
sina tävlingsrätter inför finalen i Årets
Wilhelmina, där korngryn var en given
råvara.

En bra råvara
– För mig är korngryn genuint svenskt
och en bra råvara som kommit bort sig
lite bland pasta och ris och olika trender.
Man kan undra varför korngryn inte
används mer, det är inte krångligt att laga.
Men problemet kan vara att det tar 40
minuter att koka korngryn, och allt ska ju
gå så fort nu, säger Millan.

– Men man kan ju koka grynen på sön-
dag och använda dem på tisdag, torsdag
och fredag till exempel. Det är bara att
värma på grynen med lite mer vatten.
Korngryn är bra att blanda ner i soppor
och sallader. Jag hade en korv på tävling-
en med korngryn i färsen och det går bra
att blanda ner korngryn i köttfärs till
hamburgare eller köttbullar eller i en
vegetarisk sås. Eller helt enkelt äta dem
istället för ris och potatis. Har man trött-
nat på risotto kan an göra en kornottova-
riant med en god ost i.

Millan äter själv en hel del korngryn
och det får även gästerna på Barrique
göra, både i sallader på lunchen och i
kvällsmenyn. Reaktionerna är positiva. 

– Man mår bra efter en måltid med
korngryn, försäkrar Millan. Men det är
viktigt att göra något lite extra med dem.
Att koka korngrynen med saffran eller

A V C L A E S  H I N D E N F E L D T

MILLANS 
MÄSTERLIGA KORNGRYN

En svensk 
klassiker kommer

tillbaka

Millan Waage Ericson blev årets Wilhelmina 2006 i SM för kvinnliga kockar.
Förutom andra svenska råvaror innehöll det vinnande receptet korngryn,

en svensk klassiker på väg tillbaka.

Millan Waage Ericson vann årets SM för kvinnliga kockar.

fo
to

: s
tu

g
io

 c
a

CER02016  06-06-13  08.22  Sida 16



Lax
160 g benfri laxfilé
3,5 cl japansk soya
3 cl solrosolja
1,5 cl vinäger (sherryvinäger)
10 g salt
5 g grovmalen svartpeppar

korngrynssallad
240 g klippta korngryn
6 dl grönsaksbuljong
80 g kronärtskockshjärtan
40 g röd lök i klyftor
20 g soltorkade tomater i olja (avrunna)
80 g späda spenatblad
1 citron
1 cl olivolja
3 cl balsamvinäger
5 g färsk grovskuren basilika
5 g grovmalen svartpeppar

yoghurtdipp
1,5 dl lättyoghurt
10 g fintärnad vitlök

8 g hackad färsk mynta
2 g malen koriander
2 g krossad rostad spiskummin
10 g salt
5 g malen vitpeppar

Skär laxen i portionsbitar. Salta och peppra på båda
sidor
Blanda olja, soja och vinäger och ös över. Låt stå i
minst 30 minuter och vänd fisken efter halva tiden.
Stek fisken på ganska hög värme 2-3 minuter på
varje sida. Droppa över marinaden. 
Om du använder teflonpanna behövs inget extra
fett. Stek inför länge så att laxen blir torr.
Skölj korngrynen väl och koka dem i grönsaksbul-
jongen. Spola grynen i kallt vatten och låt dem
rinna av. Skala citronen och skär den i mycket tunna
skivor. Halvera dem om de är stora.
Halvera kronärtskockshjärtana.
Blanda samma alla ingredienserna och rör försik-
tigt ner korngrynen. Smaka av med nymalen pep-
par.
Rör ihop alla ingredienserna till yoghurtdippen i en
skål. Smaka av med salt och nymalen vitpeppar. Låt
dippen stå och dra en stund.
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MILLANS SOMMARSALLAD

1 dl hela korngryn
2 röda paprikor
2 gula paprikor
4 mogna tomater
8 kronärtskockshjärtan på burk
4 kvistar bladpersilja
1 rödlök
1 citron
150 g fetaost
2 msk olivolja
1 romansallad
100 g rucolasallad

yoghurtdressing
2 dl matlagningsyoghurt
1/3 gurka
1 vitlöksklyfta
salt
svartpeppar
1 msk olivolja

Koka korngrynen mjuka i saltat vatten. Rosta
paprikorna med lite olivolja i 230 graders ugns-
värme tills de fått färg och känns mjuka. Skär
ned tomater, paprika, rödlök, kronärtskocka och
bladpersilja. Riv skalet på citronen, pressa saf-
ten och blanda annat med korngrynen. Bryt ner
fetaosten och salladen. Blanda allt med korng-
rynen. Salta och peppra och ringa olivoljan över. 
Riv gurkan och vitöken, pressa ur vätskan och
blanda med yoghurten. Salta och peppra och
blanda ned olivoljan. Servera med rökt makrill
eller lite grillad kyckling eller som en sallad utan
extra tillbehör.

gurkmeja ger till exempel vacker färg,
det går också bra med tomatpuré. Det
är gott att ersätta delar av couscousen
med korngryn i en couscoussallad. Det
blir både godare och nyttigare. 

Förutom korngryn finns det en rad
andra frön och korn som Millan gärna
använder i matlagningen. 

– Puylinser är jättegoda. Amarant är
ett korn från Sydafrika som vi kokar in
i en kräftfond. Gyanafrön samt solros-
och pumpafrön är bra i sallader eller
som tillbehör.

– Det är roligt att bjuda på korngryn
och andra annorlunda frön och gryn.
De som får smaka blir ofta lite impone-
rade.

Började som prao
I motsats till de flesta av sina kolleger
har Millan inte gått på restaurangskola.
Istället är det ett genuint matintresse
och förmånen att ha arbetat med dukti-
ga kockar som undan för undan gett
henne goda kunskaper. Det hela börja-
de under en praopraktik på en lunchre-
staurang i åttonde klass.

– Där gjorde jag allt. Storstekte ragg-
munkar med fläsk, serverade, tog betalt
och fick ett stort ansvar och då bestäm-
de jag mig för att satsa på detta. 

En annan som gillar korngryn är
kocken Kurt Weid. Han har varit
med och utvecklat ett koncept med
måltider som innehåller rätt näring
för idrottare, både när de tränar,
tävlar och återhämtar sig. 

t Maten finns att få på alla Scandichotell
i Sverige.  

Måltiderna är komponerade för att
stämma överens med kroppens energibe-
hov vid tre olika faser: uppladdning,
match och återhämtning. Alla rätter har
en tydlig näringsdeklaration som infor-
merar om den exakta mängden kolhydra-
ter, fett och protein.

Konceptet, som kallas Näringsrik, har
tagits fram i samarbete mellan Scandic
och Lantmännen Axa. En av kreatörerna
är den kände kocken Kurt Weid som idag
arbetar med produktutveckling inom
Lantmännen Axa.

– Mat och idrott går hand i hand. Det
har varit spännande att jobba med det här
unika projektet som ger både elitidrottare
och motionärer en möjlighet att anpassa
sin kost efter vad man ska prestera för
dagen och på lång sikt, säger han.

Rätt mat för varje fas
Så här fungerar Näringsrik:

uppladdning Måltiderna dagen innan
hård träning, match eller tävling ska vara
rika på kolhydrater och intas med mycket
vätska.
matchmat Måltiden strax innan en max-
imal prestation ska framför allt vara lätt-
smält och ha en mild och balanserad
smaksättning. Tänk på att undvika fibrer
och fett.
återhämtning Kort efter träning eller
tävling krävs snabba kolhydrater och
protein för att fylla på glykogendepåerna.
Måltiden därefter ska innehålla väl
avvägda mängder protein, fett och kol-
hydrater.

Korngrynssalladen med lax och yoghurt-
dipp hör till kategorin ”Uppladdning”.

MAT FÖR MATCH 

MATIG KORNGRYNSSALLAD MED LAX OCH YOGHURTDIPP

Sverige är ett idrottande land. Över 5 miljoner
svenskar tillhör en idrottsförening.
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Tvillingarna Miriam
och Vibeke Renting –
redo för kakbak!
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UNGA BAKAR…
…och stickar, knypplar och slöjdar

Tro inte att dagens unga enbart
hänger sig åt dyrt kafébakat kaf-
febröd – häng med på tvillingarna
Vibekes och Miriams lustfyllda kak-
bak!

t Kafékulturen är livligare än på länge. I
snart sagt varje gathörn i stan och längs
varje landsväg träffar man på ett kafé –
ofta fullsatt med ungdomar.

Samtidigt blir dagens unga alltmer
roade av att själva baka sitt fikabröd.

Vi ska låta det vara oundersökt huruvi-
da det är en följd av trenden att hänga på
kafé.

Månne är det snarare en renässans på
gång för det handgjorda!

På garnaffärerna vittnar man om att
fler börjat sticka igen – efter en period
med köpetröjor syns nu alltfler hemstick-
ade kreationer. Pärlor och annat som
krävs för tillverkning av smycken köps
över disk – ett hemmagjort långt hals-
band virat flera varv runt halsen är inte
helt fel.

Det ges kurser i knyppling och luffar-
slöjd. Som faktiskt blir fullsatta…

Och åtminstone 15-åriga Vibeke Ren-
ting föredrar secondhand-kläder, som
hon syr om och piffar upp med volanger
och spetsar.

Så varför skulle man köpa färdiga

kakor, när det går att baka själv? Vibeke
och tvillingsystern Miriam botaniserar
bland kakrecepten i gamla anrika Vår
Kokbok: chokladsnittar, sockerkaka,
kolakakor, schackrutor…

Och när någon i familjen fyller år – då
gäller Annas kokbok och kladdkakorna!

– Vi bakar också scones ibland, men
inte så ofta, säger Miriam och Vibeke
tillägger att man bilr så fruktansvärt mätt
av scones... 

Svaret är självklart på frågan: Varför
gillar de då att baka?:

– Det är trevligt med kakor, säger Vibe-
ke. Egentligen skulle vi nog också vilja
baka bröd, men det har vi inte tagit oss
riktigt tid till.

– Och det är faktiskt lätt att följa recep-
ten, säger båda tvillingarna. 

Själva bakandet flyter lätt, och de har
en taktik som underlättar ännu mer: att
mamma fotografen (som tagit bilderna)
städar efteråt. 

Tvillingarna gillar kakor, men de försö-
ker hålla igen och inte nalla för mycket av
smeten och inte heller äta upp alla färdiga
kakor: det ju inte riktigt hälsosamt.

Familjens mesta kakmonster är pappa
Arnold. 

Den här dagen köper han till och med
hela satsen chokladsnittar av tvillingarna.
Det är hans tur att stå för fikabrödet på
jobbet…

ca 60 st
Ugn 200 grader
200 g margarin eller smör
2 dl socker
3 msk kakao
1 tsk vaniljsocker
1 äggula
2 msk vatten
5 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver

pensling/garnering
Uppvispad äggvita
Pärlsocker eller hackad 
sötmandel

CHOKLADSNITTAR
(ur Vår Kokbok)

Möra och lättgjorda kakor med fyllig cho-
kladsmak. 
Sätt på ugnen. Rör rumsvarmt fett och
socker poröst. Rör ner kakao, vaniljsock-
er, äggula och vatten. Tillsätt mjölet blan-
dat med bakpulvret och arbeta ihop till en
deg. Använd gärna matberedare.
Rulla fyra längder, lika långa som plåten,
lägg dem en smord plåt eller lägg först
bakplåtspapper på plåten. Pensla med
äggvita, strö på pärlsocker eller hackad
mandel.
Grädda i mitten av ugnen 10–12 minuter.
Skär längderna i sneda bitar, cirka två cen-
timeter breda, medan de är varma.

Fyra längder på plåten, jo, det blir nog
bra och det blir jättesnyggt med flor-
socker på, eller hur?

T E X T  L A L L A  L I N D S T R Ö M    F O T O  E V A  W E R N L I D  
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BIRGITtar över BRÖDKAVELN
Snart 50-åriga Hembakningsrådet jobbar
vidare på uppgiften att locka och inspirera
till bakning. Birgit Nilsson Bergström har
nu tagit över brödkaveln från Kaeth Gar-
destedt och är ny ansvarig för Hembak-
ningsrådet. 

– Vi tror att alla vill baka, säger hon.

t Hembakningsrådet har nyligen låtit göra en
undersökning om attityder till bakning. De flesta
tycker att bakning är ett bra sätt att få utlopp för
sin kreativitet. 

– Jag håller med, säger Birgit Nilsson. Redan
som barn tyckte jag det. Bakade ofta på långtrå-
kiga söndagar, bakade som terapi
efter tröttsamma skoldagar. Då är
rätta läget att knåda en deg eller
vispa en smet. Bakning skapar skön
tillfredsställelse.

Birgit Nilsson Bergström är hus-
hållslärare och affärskommunikatör
samt har kompletterat med studier i
livsmedelskunskap och fackpress-
journalistik.

Lussebullar i kyrkan
– Efter snart 30 år i yrkeslivet vet jag att mina
erfarenheter från både skolans och livsmedelsin-
dustrins värld blir användbara. Jag har undervi-
sat svenska barn i London och tjänstgjort som
husmor i Svenska kyrkan där. De hembakade
kanelbullarna till kyrkkaffet var ett måste, liksom
lussebullarna vid Lucia.

Efter London blev det Stockholm och bland

annat arbete med matlagningstester, receptskri-
veri och föreläsningar på Jordbrukets Provkök,
samt matinformation och konsumentkontakt på
kött- och charkföretaget Scan i västra Sverige.

Birgit Nilsson Bergström bor i centrala Göte-
borg med man och tre skolbarn. Somrar och feri-
er tillbringas i en liten vit stuga i ett gammalt
genuint fiskesamhälle på västra Orust. Där bakar
familjen jordgubbstårtor och kakskorpor och
firar barnens födelsedagar.

Kanelbullens dag
På www.hembakagningsradet.se och i nyhets-
brev ska vi fortsätta att locka och inspirera till
bakning, försäkrar Birgit. Vi ska visa på säkra,

enkla, lockande och goda recept.
Ge intressant läsning om duktiga
bagare, förmedla nyttiga forsk-
ningsnyheter och visa nya produk-
ter från hembakningsrådets fem
intressenter – Danisco Sugar.
Electrolux, Jästbolaget, Lantmän-
nen Axa och Svenska Smör.

Birgit Nilsson Bergström blir
den tredje i raden att föra brödka-
veln vidare i Hembakningsrådet
som instiftades 1959 när hus-

hållen började köpa allt mer färdiga produkter. I
drygt 30 år var Bisse Grenert anställd av det dåva-
rande företaget. 

När hon drog sig tillbaka låg verksamheten
nere något år, sedan tog Kaeth Gardestedt hand
om Hembakningsrådet. Kanelbullens dag 4 okto-
ber och Årets Hembakare hör till projekt som
Kaeth dragit igång.

ny undersökning

LYXIGT OCH
KREATIVT
ATT BAKA
Bakning är en lyxig, krea-
tiv sysselsättning med
lockande dofter.

Så kan man samman-
fatta en del av de uppgif-
ter som kom fram vid en
undersökning som
Hembakningsrådet låtit
göra.

t 402 personer mellan
20 och 64 år har svarat.
51 procent säger att de
bakar i hushållet minst
någon gång varje
månad.

11 procent av dem
bakar varje vecka. Fler
kvinnor än män bakar,
fler barnfamiljer än
singelhushåll, men
åldersmässigt syns
ingen skillnad.

6 av 10 känner sig nytti-
ga när de bakar. 
Bara 4 av 10 bakar för att
det är billigare än att
köpa färdigt.

6 av 10 bakar till födelse-
dagar och andra bemär-
kelsedagar och knappt
hälften bakar till stora
helger.

20 procent anser att
hälsodebatten påverkat
deras bakvanor, en klar
majoritet är kvinnor.

57 procent anser att
hembakat är lyxigt

54 procent svarar att
bakning är ett bra sätt att
få utlopp för sin kreativi-
tet.

80 procent instämmer i
att dofterna är viktiga vid
bakning.

summa summarum: bak-
ning är något positivt,
både att utföra och upp-
leva.

’’ Redan som barn 
tyckte jag det. Bakade
ofta på långtråkiga
söndagar, bakade
som terapi efter trött-
samma skoldagar 
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Birgit Nilsson Bergström får Hembakningsrådets Brödkavel av Kaeth Gardestedt.
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I det gamla Wien för drygt hundra år
sedan fanns en Mehlspeiseköchin i
varje välbeställt borgerligt hem. Det
var en speciell dessertkokerska, som
tog hand om efterrätter, bakverk och
tårtor.

t Det säger något om hur viktiga de söta
sakerna var i det gamla wienerköket och
fortfarande idag lever cafékulturen i
bästa välmåga i Wien. I år firas 250-årsju-
bileet av Mozarts födelse och hela Öster-
rike genljuder av den skönaste musik
under året, konserter, baler och Mozart-
föreställningar.

Många reser säkert till
Wien i år för att njuta av
musiken – och får då alla de
underbart läckra kakorna
och tårtorna ”på köpet”.

Man kan nämligen inte
vara i Wien utan att gå på
café. Förr i tiden talade
man ofta om Die Jause,
som var ett speciellt
begrepp: en sen kaffestund,
en paus mellan den tunga
lunchen och kvällens sena
middag. Då träffades bor-
gerskapets damer på café över kaffe och
några goda kakor. Herrarna gick också
på café, ofta för att läsa tidningen över sin
kaffekopp och sitt bakverk.

Strid om Sachertårtan
Den habsburgska så kallade dubbelmo-
narkin existerade i flera hundra år och
omfattade under sin storhetstid nästan 50
miljoner människor. Kultur i alla former
gick över gränserna, så även matkulturen
– därför hittar man ungersk paprika i wie-
nerköket och samma tårtor i Budapest
som i Wien. 

Sachertårtan är den mest berömda tår-
tan av dem alla och resulterade för mer än
hundra år sedan i en strid mellan de båda

Mozart
i Wien

LJUV MUSIK FÖR LÄCKERGOMMEN 

En skön fikastund – ett måste i Wien.
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KAISERSCHMARR´N
4 portioner

MOZARTTÅRTA
6–8 bitar

hotellen Sacher och Demel. Vem hade det
äkta och ursprungliga receptet till Sacher-
tårtan, som en ung kock ”uppfann” vid
Furst Metternichs hov? Hotel Sacher fick
domstolspapper på att de har det äkta
receptet och idag åker få turister till Wien
utan att avnjuta en bit äkta Sachertårta.

Många är de kändisar som varit hos
Sacher och ätit tårta – från Harry Bela-
fonte till Greta Garbo. De har alla lämnat
sina autografer, vilka allteftersom över-
förs i broderad form på en kolossal bord-
duk. Nu lär den första duken ha blivit för
trång, så man har fått gå över till duk nr 2.

Bakverk med historia
Många av de berömda bakverken i Wien
har sin egen historia. Om de friterade,
krämfyllda kakorna Indianerkrapfen
berättas att de fick sitt namn av en svart-
sjuk bagare. På den tiden kom det ofta cir-
kus till Wien och där uppträdde en äkta
indier som ormtjusare. 

På den tiden såg man inte så stor skill-
nad på Indien och indianer, bagaren
anklagade sin fru för att kasta alltför för-
tjusta ögon på den stilige ”indianen” och
kastade en klump deg efter henne i bage-
riet. Den hamnade i en flottyrgryta med
sjudande olja. Bullen svällde upp och

bagaren kom på att fyllda den med kräm.
”Mohr in Hemd” eller neger i skjorta

är en  kaka med choklad och vispgrädde,
som också sägs ha fått sitt namn efter en
cirkusartist i 1800-talets Wien. För i Wien
är också bakverken historia.

4 ägg
2 dl socker
1 dl potatismjöl
1 dl vetemjöl
2 1/2 msk kakao
2 tsk bakpulver
Chokladsmörkräm:
200 g rumsvarmt smör
1 dl florsocker
4 msk kakao
2 äggulor
2 tsk vaniljsocker
2 msk romessens
lite ljummet vatten

dessutom
Ca 200 g marsipan +
florsocker
1/2 burk aprikosmar-
melad
Dekorationer:
Fina små chokladbitar
Grovriven mörk 
choklad

bottnar
Du kan också använda
färdiga chokladtårt-
bottnar.

Sätt på ugnen på 200
grader.
Smörj och bröa en
rund form á 2 1/2 liter.
Vispa äggen och sock-
ret poröst. Blanda
mjölsorterna, kakao
och bakpulver och
vänd ner i äggsmeten
med lätt hand. 
Häll smeten i formen,
grädda kakan på galler
i ugnens nedre del ca
35 minuter. Låt svalna
och dela i 2  bottnar
med skarp kniv.
Smörkräm: rör det
rumsvarma smöret
med florsocker, vanilj
och kakao. Ta sedan i
allt eftersom äggula,

romessens, vaniljsock-
er och ev. lite vatten till
en chokladsmörkräm. 
Bred chokladsmör-
kräm på den understa
botten. Kavla ut marsi-
panen med florsocker
mellan två bitar plast-
folie. Täck med en kav-
lad cirkel av marsipan
och ovanpå aprikos-
marmelad. Lägg på
översta delen och tryck
till. Täck tårtan med
resten av smörkrämen
och garnera med fina
chokladbitar och hyv-
lad choklad. Låt stå
svalt några timmar
innan serveringen.

1 dl ljusa russin + rom
eller konjak
2 1/2–3 dl vetemjöl
1/2 tsk salt
6 dl mjölk
3 äggulor
2 äggvitor
ca 25 g smält smör
smör till stekning

till servering
Florsocker
Plommonmarmelad
eller Katrinplommon-
puré.

Lägg russinen i blöt i
sprit ca 20 minuter.
Häll den mindre
mängden mjöl i en
bunke, blanda med
salt och häll i hälften
av mjölken. Vispa till
en slät klimpfri smet.
Vispa i äggulorna, res-
ten av mjölken och ev.
det sista av mjölet (det
beror på äggens stor-
lek). Vispa vitorna till
fast skum, vänd ner
dem lite i taget utan

att de förlorar sin luf-
tighet.
Vänd i russinen och
rom eller konjak och
stek luftiga pannkakor
i en panna med smör.
När varje pannkaka är
färdig river man den i
bitar med två gafflar,
lägger upp på en tallrik
och siktar över ett
moln av florsocker.
Servera med plom-
monmarmelad eller
katrinplommonpuré.

det är en konst att gå på café i wien. En kaffe är inte bara en kaffe utan du måste veta
vad du beställer. Ein Melange, ein Fiaker, ein Kleiner Brauner…. Det är de kombinationen
av mjölk och kaffe det handlar om och kanske också en liten spritskvätt (som i ”ein Fia-
ker”, droskkuskens kaffe).

Det finns många vackra och klassiska wienercaféer, du kommer själv att upptäcka dem
på din väg runt i staden.

Det finns många vackra och klassiska kaféer i Wien.

Läckerbitarna trängs.
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MOHR IN HEMD
Ca 10 st
Chokladsåsen i receptet räcker till 4–5 kakor; 
de överblivna kakorna kan serveras som de är en
annan dag. 

APFELSTRUDEL
4–5 portioner

Lägg russinen i en skål
och häll på hett kaffe.
Sätt på ugnen på 200
grader. Smörj muffins-
formar.
Smält smör, vispa ner
mjölken och ljumma
lite. Dra av plattan och
låt det svalna. Blanda
vetemjöl, socker, bak-
pulver, hackad cho-
klad, kakao och stött
Nescafé i en skål.
Vispa ner ägget i
smör-mjölkblandning-
en. Blanda med de
torra ingredienserna.
Vänd också i de blöt-
lagda russinen.
Häll smeten i muffins-

formarna så det står ca
3/4 upp på kanten.
Grädda mitt i ugnen
20-25 minuter.
Chokladsås: blanda
socker, vatten och
kakao i en liten kastrull
och koka upp under
vispning. Bryt ner cho-
kladen i bitar och låt
dem smälta. Vispa i
smör, dra kastrullen av
plattan och runda av
med lite grädde.
Servera muffinsen
med varm chokladsås
över och spritsade
klickar av grädde runt
om.

1 1/2 dl russin
1 dl starkt kaffe
125 g smör
2 dl mjölk
4 dl vetemjöl (240 g)
2 dl strösocker
2 tsk bakpulver
3 msk kakao
1 tsk nescafé
100 g hackad mörk
choklad
1 stort ägg

vispgrädde till 
servering

chokladsås
(till 4–5 kakor):
1 3/4 dl socker
2 dl vatten
1 1/2 dl kakaopulver
75 g mörk blockcho-
klad
2 msk smör
ca 1/2 dl vispgrädde

2 ark filodeg
ca 25 g smält smör
florsocker

fyllning
5–6 medelstora 
äpplen
1 1/2 –2 dl socker
några msk vatten

1 tsk malen kanel
1/2 tsk vaniljsocker
1 dl ströbröd
75 g hackade valnötter
1 1/2 dl russin
dessutom
3–4 msk ströbröd
smält smör till pens-
ling

Äppelfyllning: skala
och kärna ur äpplena,
skär dem i bitar och
koka till grovt mos
med socker, kanel,
vanilj och ett par msk
vatten. Koka utan lock
och rör om från botten
medan äppelkompot-
ten sjuder. Låt den
svalna lite, rör i strö-
bröd och hackade val-
nötter.
Sätt på ugnen på 200-
225 grader.
Lägg ut ett ark filodeg
på arbetsbordet, pens-
la med smält smör och
lägg på det andra

arket. Bred på äppel-
kompotten, men låt
kanterna vara fria.
Rulla från kortsidan,
vik in ändarna och rulla
ihop till en rulltårta.
Lägg den på bakplåt-
spapper på en plåt
med skarven neråt.
Pensla med smält
smör och grädda mitt i
ugnen ca 30 minuter
tills strudeln är guld-
gul.
Låt den svalna, skär i
bitar med vass kniv
och servera med
créme fraiche med
smak av kanel.
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POSTTIDNING B

Avsändare: lantmännen Idétidskriften C   Box 301 92   S-104 25 Stockholm 

Team Milko lagar pasta i C

GRATINERAD FUSILLI MED RÖKT LAX OCH FRANSKA ÖRTER

det här behövs till 4 pers

4 port fusilli, ca 280 g
4 dl lätt creme fraiche med 
franska örter
1 dl mjuk hushållsost
2 tsk dijonsenap
1 msk hackad gräslök
ca 200 g kallrökt lax
3 msk riven parmesan

gör så här
1. Koka pastan enligt anvisning på
förpackningen, låt den rinna av i ett
durkslag. Bred ut pastan på ett ugns-
säkert fat eller fördela i ugnssäkra
portionsformar.
2. Mät upp creme fraichen i en liten
kastrull och låt den sjuda upp under
omrörning. Blanda i osten, senapen
och gräslöken. Sjud såsen 1-2 min.  
3. Sätt ugnen på 175∞. 
4. Skär laxen i strimlor. Blanda dem
och såsen med pastan. Strö över den
rivna osten. 
5. Gratinera pastan i mitten av ugnen
tills den fått vacker färg, ca 15 min.

– Det är snabbt och lätt-
gjort när man kommer
hem efter att ha jobbat
en lång dag i köket. Och
skönt med en kontrast
mot det man gör där,
säger silvermedaljören
från OS i Erfurt Lillemor
Edlund om sina favo-
riträtter med pasta. 

t Till vardags arbetar Lille-
mor på Grythyttans Gästgive-
ri. Som medlem i det kvinnliga
kocklaget Milko tränar hon
regelbundet inför Culinary
World Cup i Luxemburg
2008.

– Tillsammans med tre
andra tjejer tävlar jag i kate-
gorin showfat, förrätter och
fingerfood. Det känns bra att
visa världen att vi yrkeskvin-
nor duger, att kvinnliga kockar
också kan! I ett lag är vi som
ett pussel, alla bitarna är lika
viktiga för att det ska fungera.
Vi ställer upp för varandra,
jobbar tillsammans och utnytt-
jar varandras kunskaper. 

För alla pastaälskare som
läser tidskriften C kommer
här Lillemors recept på grati-
nerad fusilli med kallrökt lax
och franska örter. 

– Pastan blir också lättlagad
bjudmat när jag vill överraska
mina vänner med något gott.
Den rökta laxen i recepten
kan bytas ut mot gravad lax,
eller varför inte parmaskinka.
Den har ju också samma härli-
ga sälta. 

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

Lillemor Edlund.

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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