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Brödet 
är tillbaka!

JA ELLER NEJ TILL FOLSYRA I MJÖL
t Att äta en bra frukost varje dag eller
regelbundet äta fullkornsbröd kan bidra
till en bättre eller bibehållen folatstatus i
kroppen. Det visar ny forskning,  mycket
aktuell nu när Livsmedelsverket snart
fattar beslut om ja eller nej till berikning
av mjöl med folsyra. sidan 4

MED LINNÉ I KÖKET
t Carl von Linné var mycket intresserad
av sambandet mellan mat och hälsa och
många av hans tankar om mat är fortfa-
rande högst aktuella. I september hålls
ett seminarium i Uppsala som belyser
kopplingarna mellan då och nu. sidan 6

EN SMOOTHIE FÖR EUROPA
t En svensk fullkornssmoothie är ett av
bidragen i ett stort europeiskt forsk-
ningsprojekt om ungdomars livsstil och
hälsa med fokus på fetma. Ett av målen
är att ta fram nya hälsosamma mellan-
mål. I juni presenteras projektet vid ett
stort symposium i Stockholm. sidan 10

LÅNGSAMT BAK GER GOTT BRÖD
t Bakintresserade står i kö till Erik Olof-
sons kurser på Rute Stenugnsbageri på
Gotland. Här får man lära sig baka lång-
samt och från grunden, ett surdegsbröd
kan ta flera dagar. sidan 16

ÖVERBLIVET BLIR GULDKANT
t I Göteborg tar GE, Gemensamt Enga-
gemang, hand om överblivet bröd  och
ser till att det blir till glädje för behövan-
de. 

– Det är dags att företagen tar sitt
sociala ansvar, säger initiativtagaren
Simon Eisner. sidan 22

SPISEN – EN HET HISTORIA sidan 12

LABAN – EN EKOLOGISK PIONJÄR
sidan 14

det är inne att baka igen.
Nu vallfärdar baksugna till Gotland och kurserna i surdegsbak-

ning på Rute Stenugnsbageri, där Erik Olofson, stenugnskungen
från Rosendals Trädgårdar, har förverkligat en tjugo år gammal
dröm 

Nu vispar vackra Leila kaksmet i TV och skapar de läckraste bak-
verk som omsorgsfullt smakas av i rutan.

Nu letar toppkockarna upp de bästa lokala bagerierna och pre-
senterar deras bröd på de fina restaurangerna till inspiration för
gästerna.

Det vispas i varje stuga, det jäser i varje kök. 
Och det är inte bara nyttiga matbröd som kommer ur ugnarna.

Nej tårtor, småkakor och andra läckerheter radar upp sig.
Hejdå Atkins – brödet är tillbaka!
Precis som förut, men ändå lite annorlunda, som det brukar vara.

nytt är att närodlat och ekologiskt börjar etablera sig
ordentligt i det växande miljö- och klimatmedvetandets kölvatten. 

Nytt är också att ”nördigheten” börjar breda ut sig kring bröd
och bakning, precis som den redan gjort kring mat och vin. Ni vet,
det där in-i-minsta-detalj-intresset som ligger bakom uttryck som
det klassiska sydsluttning och att rätter med oxkind plötsligt finns
på alla matsedlar.

nu är det brödets och bakningens tur. Laban Bergströms
ekologiska dinkelbröd från Gotland efterfrågas idag över hela Sve-
rige. 

Nu vill vi lägga ner tid, möda och pengar på att hitta det bästa av
bröd och bakning, och ta det på allvar. 

Det är roligt och bra. Det ger oss alla, nördar som vanliga, bättre
bröd.
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MATLÅDA 
FÖR FRAMTIDEN
t en bärbar matbehållare, där maten förvaras vid
rätt temperatur, har vunnit en tävling om den mest
innovativa nya hushållsapparaten. I behållaren kan
man ta med sig hälsosam, hemlagad mat.

Utmaningen i tävlingen, som vände sig till värl-
dens alla designstudenter, gällde ifall nya hushålls-
apparater skulle kunna bidra till sundare matvanor
i framtiden.

Segraren Metin Kaplan, 21, från Istanbuls teknis-
ka universitet funderade över hur svårt det är att ta
med sig hemlagad mat och förvara den vid rätt tem-
peratur. Det gör att många väljer att gå till en snabb-
matsrestaurang istället.

Hans uppfinning ”Nevale” löser problemet. Den
består av flera behållare staplade ovanpå varandra
med en digital display överst. Man kan förvara upp
till fyra olika kalla eller varma rätter samtidigt. Dis-
playen ger besked om matens temperatur. Kall mat
hålls kall, och varm mat varm, och behållaren kan
även  programmeras att sätta igång automatisk
återuppvärmning av maten till exempel vid lunch-
tid.  

Varje lager fungerar för sig och man kan alltså
förvara både varm och kall mat samtidigt.

Matbehållaren har lånat sin form från antikens
matbehållare som kallades ”Sefertasi” och som
använts i århundraden i Mellanöstern för transpor-
ter av hemlagad mat.

Tävlingen, Electrolux Design Lab, anordnades
för fjärde gången.

MÜSLI-ABONNEMANG
t medan svenska skolbarn får varm skolmat varje dag är den
egna ”matpakken” med bröd och pålägg det som gäller i Norge.
Nu satsar Lantmännen Axa på att erbjuda de norska skolbarnen
att abonnera på ekologisk havremüsli med torkad frukt och bär,
som ska levereras till skollunchen. Förebilden är det norska meje-
riet Tines modell med abonnemang på skolmjölk.

– Vi vet att många föräldrar skulle uppskatta att slippa göra
matpakke till barnen varje dag och müslin är ett mycket sundare
alternativ än att köpa snabbmat, säger projektledaren Thomas
Reinholdt

Under våren har man låtit en testpanel med skolelever provsma-
ka müslin, som tillverkas i Moss av huvudsakligen norska råvaror.
Den stora lanseringen planeras till skolstarten i augusti.

KLIMATMÄRKT KOMMER
t snart kommer konsumenter att kunna välja klimatvänlig mat i
butiken. Krav är en av de aktörer som nu utvecklar en tilläggs-
märkning för klimat, som ska finna på plats till årsskiftet.

– Det finns ett stort intresse hos konsumenterna. Vi får dagli-
gen frågor om detta, säger Johan Cejie, regelutvecklingschef vid
Krav.

– Det finns forskning som visar att ekologisk produktion i sig
är bra ur klimathänseende på flera sätt. Det är en bra grund att
stå på.  Men bland de ekologiska produkterna finns det sådana
som är extra bra. Vi vill hjälpa konsumenterna att hitta dessa
produkter. 

– Det är för tidigt att säga vilka kriterier vi kommer att ha.
Men något som verkar ganska självklart är att vi inte kommer 
att acceptera flygtransporter för klimatmärkta produkter.

Ett första förslag till nya regler kommer att finnas framme 
i sommar.
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Att äta en bra frukost varje dag eller
regelbundet äta fullkornsbröd kan
hjälpa dig att förbättra eller bibehålla
din folatstatus. Det visar en ny
undersökning från Lantbruksuniver-
sitetet (SLU).

t 51 kvinnor mellan 25 och 60 år deltog i
undersökningen, som pågick under tre
månader.

De delades in i tre grupper.
frukostgruppen åt varje dag en fru-

kost bestående av 2 skivor fullkornsbröd
(samma bröd som brödgruppen), lever-
pastej, apelsinjuice, frukostcerealier, kiwi
och en mejeriprodukt. Frukosten gav
sammanlagt 150 mikrogram folat.

brödgruppen bytte ut allt bröd mot 
5 skivor fullkornsbröd om dagen. Brödet
gav totalt omkring 75 mikrogram folat
per dag.

en kontrollgrupp åt sin vanliga fru-
kost men drack varje morgon ett glas
äppeljuice som inte innehöll folat.

Kvinnorna var friska och hade norma-
la folatvärden när försöket startade.
Ingen tog några tillskott av folsyra eller
dylikt.

Frukostgruppen bäst
Det här var resultatet efter tre månader:

kontrollgruppens folatstatus sjönk
lite under försöksperioden. Det hänger
förmodligen samman med den period på
året när försöket genomfördes – augusti
till december. Under senhösten minskar
vår konsumtion av folatrika färska grön-
saker och frukter.

brödgruppens värden var mer svår-
tolkade men i stort behöll de sin goda
folatstatus till skillnad från kontrollgrup-
pen.

frukostgruppen hade signifikant för-
bättrade värden på dag 90 jämfört med
kontrollgruppen.

Folathalten i de röda blodkropparna
hade ökat med 56 nmol/liter i frukost-
gruppen men sjunkit med 79 nmol/l i kon-
trollgruppen. 

– Studien pågick under tre månader,
och det var först på slutet, som vi såg de
stora förändringarna, berättar Cornelia
Witthöft vid Institutionen för livsmedels-
vetenskap vid slu, som lett försöket. Det
visar att det är viktigt att vara uthållig vid
kostomläggningar.

Specialbröd med mer folat
– Det var också roligt att se att en vanlig,
bra frukost, baserad på de svenska
näringsrekommendationerna, har positiv
effekt på folathalten. Fullkornsbrödet var
viktigt, förstås, men leverpastej, kiwi och
apelsinjuice gav extra skjuts åt folatvär-
dena.

Det finns möjlighet att öka folathalten i
bröd ytterligare genom att arbeta med
exempelvis aleuronrika mjölfraktioner,
fullkornsfiber, mältade spannmålskärnor,
surdeg och högfolatproducerande jäst.
Men redan vanligt fullkornsbröd, som
användes i försöket, ger alltså effekt på
folathalten.

FRUKOST 
OCH FULLKORN 

GER MER FOLATER
BRA FOLATKÄLLOR I MATEN
1. Grönsaker – folat kommer av folio (blad)

och det är gröna bladgrönsaker som är
bäst, exempelvis spenat. Men även broc-
coli ger mycket folat. 

2. Produkter av lever, som leverpastej.
Levern är kroppens upplagsplats för folat.

3. Frukt
4. Fullkornsbröd

A V M A U D  L I N D B L Å
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VARFÖR KOMMER BESLUTET NU?
Statens beredning för medicinsk utvärde-
ring (sbu) kom i våras med en rapport,
där forskningen om folsyra, ryggmärgs-
bråck (ntd) och risken för tvillingfödslar
granskats. Rapporten har varit ute på
remiss och i mitten på juni arrangerar
Livsmedelsverket ett möte med bland
annat svenska och internationella fors-
kare. Därefter avser verket att fatta
beslut.

VILKEN SLUTSATS KOMMER 
SBU FRAM TILL?
Det finns inget entydigt stöd för att nyt-
tan överväger riskerna när det gäller att
berika mjöl med folsyra för att förebygga
ryggmärgsbråck hos foster.
Två beslutsalternativ presenteras:

1. obligatorisk berikning. Då sätter
man den grupp som drabbas av ntd
före en svårvärderad risk för ökning av
tumörsjukdomar och eventuellt ökad
sannolikhet för tvillinggraviditeter. Obli-
gatorisk berikning innebär inte att man
kan avstå från att rekommendera folsy-
ratillskott före och i anslutning till gravi-
ditet. Det visar erfarenheter från usa och
Kanada.

2. att inta en avvaktande hållning i
berikningsfrågan men en aktiv hållning i
fråga om uppföljning av positiva och
negativa effekter av obligatorisk berik-
ning. Då blir sannolikt frekvensen av
NTD-graviditeter oförändrad.

HUR VANLIGT ÄR NTD 
(NEURALRÖRSDEFEKTER)?
Antalet graviditeter med ntd i Sverige är
cirka 10–15 per 10 000. Det bedöms ha
varit oförändrat sen 1970-talet. För när-
varande föds årligen 20–25 barn med
ntd vilket motsvarar cirka 2 barn per 
10 000 födda. Övriga graviditeter, cirka
80 per år, avbryts.

HUR PÅVERKAR FOLSYRA NTD?
B-vitaminet folat spelar med all sannolik-
het en central roll vid bildningen av neu-

ralröret hos foster under de första veckor-
na av graviditeten. Låga halter folat ökar
risken för neuralrörsdefekter (ntd). Den
vanligaste formen är ryggmärgsbråck.

VAR FINNS FOLAT 
OCH FOLSYRA NATURLIGT?
Frukt, bär, juice och grönsaker är våra
största folatkällor. Folsyra är vitaminets
syntetiska variant.

ÄR DET VANLIGT MED FOLAT-BRIST?
Kostundersökningar i Sverige tyder på
att cirka en tredjedel av alla kvinnor har
ett folatintag som är mindre än det
genomsnittliga behovet, 200 mikrogram
per dag. Bara en marginell andel av kvin-
norna i fertil ålder har en kost som inne-
bär ett dagligt intag av 400 mikrogram.
Det är vad som rekommenderas till ferti-
la kvinnor som skydd mot uppkomsten
av ntd hos fostret.

HUR STOR KAN PÅVERKAN 
AV BERIKNING BLI?
I ljuset av erfarenheter från usa och
Kanada, där berikning införts, är det
rimligt att förvänta sig att andelen gravi-
diteter med ntd minskar. Det är dock
inte möjligt att med säkerhet avgöra hur
stor minskningen kan komma att bli. Det
beror främst på oklarhet om hur många
graviditeter som idag avbryts på indika-
tionen ntd i Sverige och andra länder.

VILKA RISKER FINNS MED GENERELL
BERIKNING?
Personer som äter mycket bröd och pasta
kommer att få ett högt intag, i vissa fall
sannolikt högre än de svenska näringsre-
kommendationerna. 
De mest diskuterade biverkningarna är:

maskering av symptom vid brist på
vitamin b12. Uppföljande studier efter
berikning har inte kunnat bekräfta dessa
farhågor.

ökad frekvens av tvillingfödslar. Studier
om sambandet mellan intag av folsyra och
risk för tvillingar pekar i olika riktningar.

ökad förekomst av cancer. Sambanden
mellan vitamin b12, folater och cancer är
idag föremål för intensiv forskning. Det
är biologiskt tänkbart att folsyra skulle
kunna stimulera tillväxt av tumörer och
eventuellt även övergång från förstadier
till aktiv cancer. Enstaka studier pekar
mot ett samband mellan höga folatnivåer
och cancer i tjocktarmen.
sbu pekar i rapporten på behov av mer
kunskap. Deras uppdrag har varit att i
första hand granska det vetenskapliga
underlaget för nytta och risk för kvinnor
i barnafödande åldrar av att berika mjöl
med folsyra. Men för att kunna bedöma
de långsiktiga effekterna av obligatorisk
folsyreberikning behövs en fullständig
vetenskaplig analys av alla övriga veten-
skapligt dokumenterade för- och nackde-
lar. Kunskaperna är också ofullständiga
om folatintag och folatnivåer i befolk-
ningen i allmänhet och hos gravida kvin-
nor i synnerhet.

ETT ETISKT DILEMMA
Det finns ett etiskt dilemma som SBU
formulerar på följande sätt:
Är det etiskt rätt att försöka förebygga
ntd hos ett begränsat antal foster och
barn om åtgärden innebär exponering av
en hel befolkning för en diffus och svår-
kvantifierbar risk för allvarlig sjukdom?

VAD KAN MAN GÖRA ISTÄLLET FÖR
GENERELL BERIKNING?
Aktiva och uthålliga informationsinsat-
ser med särskilt stark tonvikt på att kvin-
nor före och i anslutning till graviditet
intar tillskott av folsyra.
Frivillig berikning av mjöl. Både berikat
och oberikat mjöl kan komma att finnas
på marknaden. Kvinnor i fertil ålder
uppmanas att använda berikat mjöl och
berikade produkter.

Frågan om att berika mjöl med folsyra har stötts och blötts i Sverige i
många år. Skälet för berikning är att förebygga uppkomsten av neuralrörs-
defekter (NTD) hos foster, vanligast är ryggmärgsbråck.  Nu verkar ett
avgörande närma sig.

FRÅGOR &
SVAR OM 
FRÅGOR &
SVAR OM 

FOLSYRA

fakta är hämtade ur SBU:s rapport och Livs-
medelsverkets hemsida. Läs hela rapporten
eller mer om folsyra på:
www.sbu.se eller www.slv.se.
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t Många maträtter från Carl von Linnés tid pas-
sar minst lika bra idag. 

Men dagens människor skulle nog ha svårt att
reda sig i den praktiska matlagningen i köket för
300 år sedan.

Gunilla Lindell, forskare och författare ger
oss den här beskrivningen av 1700-talets mat-
lagningsmetoder.

På 1700-talet, liksom idag, intog
maten en central roll i människors liv.

Carl von Linné var på det professionella pla-
net mycket intresserad av sambandet mellan
kost och hälsa, som han kallade dietetik. Som
privatperson var han också noggrann med vad
han stoppade i munnen. En ganska kinkig kon-
sument skulle man nog kunna säga.

1700-talets kosthåll var förvånansvärt rikt
varierat, med ekologiskt odlade, närproducera-
de och säsongsbetonade livsmedel, något vi
kunde ta lärdom av idag. 

Men att återgå till den tidens matlagning skul-
le nog inte vara så attraktivt för dagens tidspres-
sade individer. 

Köken var oftast dragiga, kalla och smutsiga.
Spisen låg nära dörren för att det skulle bli bra
drag och matlagningen skedde över öppen eld.
En nyhet under 1700-talet var de så kallade
kokgropar som fanns i härden. Här kunde man
lägga glödande kol och placera en gryta eller
panna ovanpå. 

Ugnsvärme att hyra
Stekning skedde oftast på spett som skulle rote-
ras och krävde konstant tillsyn.

Stekning i ugn krävde så stor mängd ved att
det inte var vanligt. Skulle ugnen eldas upp fick
man lov att kombinera matlagningen så att flera

rätter kunde lagas samtidigt.
Bagarna hyrde ut plats i eftervärmen i sina

ugnar. Bodde man i någorlunda närhet kunde
man få sin gryta kokt hos bagaren. 

Vatten och ved skulle bäras in, aska och slask-
vatten skulle bäras ut.

Rensningsarbete, som var smutsigt och klad-
digt skulle helst ske utanför köket. I kallt väder
var det svårt att utföra utomhus.

Köksredskapen var tunga och svårhanterliga.
Grytor av täljsten, järn och koppar förekom,
kopparkärlen måste förtennas för att inte bli
livsfarliga. Järnredskap skulle hållas torra så att
de inte rostade, knivar skulle slipas och poleras. 

Diskvattnet till grisen
Många förvaringskärl var av trä, det krävdes
stor noggrannhet för att rengöra och torka
dessa. Disk utfördes i baljor utan diskmedel, det
feta vattnet gavs ofta till grisarna. 

Porslinsdisk skedde, när porslin förekom, i
skänken och för sig. Diskning av glas och porslin
anförtroddes någon mycket pålitlig piga, om det
inte var husmor själv som stod för detta arbete.

I köken fanns ofta ett stort bord, där allt arbe-
te försiggick, det bordet skulle hållas rent med
vatten och lut och ibland hemkokt såpa. Golvet
i köket skulle sopas, skuras och torkas rent helst
var dag.

Eldstaden skulle ses om, aska rakas ut, glöden
hållas vid liv under natten och ny eld göras i god
tid var morgon, så att dagens arbete kunde ta sin
början.

Arbetet i köket var tungt. Även i det enklaste
hushåll krävdes det flera händer för att hålla
arbetet gående. Det är imponerande att tänka
att så mycket bra mat
ändå kunde lagas till.

A V  V I K T O R I A  O L S S O N

Carl von Linné är utan jämförelse den internationellt mest kände svensken genom tider-
na. När Sverige i år firar 300-årsjubiléet av hans födelse är det ett jubileum som berör en
rad olika ämnen. Även mat. Linné var mycket intresserad av sambandet mellan mat och
hälsa. Många av hans tankar om mat är fortfarande högst aktuella.  
I september hålls ett seminarium i Uppsala som belyser kopplingarna mellan då och nu.
Rubriken är Culina Mutata – det föränderliga köket.
Men låt oss först titta in i 1700-talets kök och prova några maträtter från Linnés tid.

Linné 
&Maten

Linné 
&Maten

SÅ GICK DET 
TILL I KÖKET 

PÅ LINNÉS TID

”

”
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en bondlunch och en bor-
garlunch från 1700-talets
mitt, mat med anknytning till
Linnés resor och en 1700-
talsbankett i Botaniska Träd-
gårdet. Det kommer att bju-
das deltagarna i ”Culina
Mutata – det förändrade
köket” en konferens som
anordnas av Uppsala Livsme-
delscentrum den 3–5 septem-
ber.

Det vetenskapliga pro-
grammet bygger på de
avhandlingar kring mat och

hälsa som författades av Carl
von Linné och hans studen-
ter.

Det blir ett populärveten-
skapligt och kulturellt möte
som kan ses som en bred
vetenskaplig exposé över ett
antal intressanta livsmedels-
områden med hälsoanknyt-
ning. Svenska och internatio-
nella föreläsare belyser dessa
högaktuella ämnen ur både
ett kulturhistoriskt och ett
modernt perspektiv. 

Under konferensen kom-

mer deltagarna att serveras
måltider som är representati-
va för senare delen av 1700-
talet och som innehåller
sådan mat som mötte Linné
och hans familj till både var-
dag och fest.

Måltiderna har tagits fram
i samarbete med Gunilla Lin-
dell, forskare och författare.
Gunilla Englund, mathistori-
ker och krögaren Örjan Klein.

Läs mer om konferensen
Culina Mutata på 
http://www.conference.slu.se/culinamutata

Linnés tankar om mat
ännu högaktuella
Linnés tankar om mat
ännu högaktuella

Laga maten
somLinné
själv åt

Laga maten
somLinné
själv åt

Laga själv några maträtter från Linnés
tid.

Gunilla Lindell presenterar några
recept på ”grönrätter” som tillagades
och åts på Carl von Linnés tid, men
som passar minst lika bra idag.

BRYNTA MAJROVOR 
OCH MORÖTTER MED 
STEKT PERSILJA
Skala och ansa rötterna och skär dem i bitar. 
Stek dem halvmjuka i smör, salt och peppra. 
Hetta upp olja och fritera eller stek noga
sköljd persilja så den blir frasig.

ÖLKOKTA SVARTRÖTTER
1 kg svartrötter
1 flaska sött mörkt öl
2 dl vatten
1 msk honung
2 tsk salt

Skala svartrötterna. Blanda öl och vatten
och koka upp. Salta, tillsätt honung och lägg
i svartrötterna. Sjud dem 15–20 minuter.

GRÖNA ÄRTER KOKTA 
MED SALLAD OCH LÖK
Koka upp 1 dl vatten med salladsblad och 
en skivad gul lök. Salta och tillsätt 5 dl gröna
ärter, sjud ett par minuter. 
Smaka av med en klick smör.

fo
to

: t
ed

d
y 

th
ö

r
n

lu
n

d

il
lu

st
r

a
ti

o
n

: d
a

n
ie

l 
eg

n
éu

s

07_ny2.qxd  07-06-11  07.42  Sida 7



idétidskriften C nr 2   20078

FULLKORN
GER MER
t Fokus i de studier som åberopats
ligger på frukt och grönt, men även
spannmål har belysts som mer
näringsfattigt idag än för 50 år sedan.
Holger Kirchmann (slu) har gjort en
analys av spannmålsprover och lrf
sammanställde hösten 2006 en rap-
port om förändringar i råvarans nyt-
tigheter. I övrigt är den större delen
av informationen baserad på
utländska studier.

Som orsaker till minskningen
nämns utarmade jordar och att
näringsinnehållet försummats under
decennier av växtförädling med ensi-
dig inriktning på hög avkastning.

– Men hur stor minskningen är
och vad den betyder för människor är
inte så tydligt, konstaterar Sahar
Moosavi, som för Lantmännens räk-
ning sammanställt de studier som lig-
ger till grund för uppmärksamheten
kring näringsämnen i maten.

Nya studier startas
Nu har flera nya studier satts igång
kring frågan.

Livsmedelsverket har startat ett
projekt som ska sammanställa existe-
rande data, men även göra en värde-
ring för att ge förslag på hur Livsme-
delsverket ska jobba med frågan i
framtiden. Befarar man effekter på
folkhälsan är det viktigt att övervaka
förändringar och påverka samman-
sättningen. 

Även inom Lantbruksuniversitetet
(slu) finns förslag på ett antal pro-
jekt för att fördjupa sig i ämnet på
olika sätt, bland annat hur man på
naturlig väg kan göra livsmedelsrå-

vara/ingredienser rikare på nyttighe-
ter.

Ett sätt att redan idag maximalt
utnyttja de mikronäringsämnen som
finns i spannmål, högre eller lägre
halter, är att välja fullkorn, som inne-
håller höga nivåer av mineralämnen,
som järn, koppar, zink och magne-
sium samt andra nyttiga ämnen som
fibrer, B-vitaminer och antioxidanter.
I en fullkornsråvara finns alla kom-

ponenter från sädeskornet med i slut-
produkten. Ämnena är ofta bundna
till kostfibern och tillsammans med
andra näringsämnen bidrar de till en
hälsosam och skyddande kost.

Fullkorn ger mer
Det finns ett starkt samband mellan
ett högt intag av fullkorn och mins-
kad risk för sjukdom. Forskarna är
överens om att fullkornsprodukter
kan bidra till att minska risken för
hjärtsjukdom och den vetenskapliga
dokumentationen kring detta blir allt
mer omfattande.

Om man jämför fullkornsmjöl av
vete med siktat vetemjöl ser man till
exempel att fullkornsmjölet innehål-
let ungefär tre gånger så mycket zink,
järn och selen som det siktade mjölet
och fem gånger så mycket vitamin 
B-6 och folat.

A V M A U D  L I N D B L Å

FOSFOR
behövs för 
Bildning av ben och tänder,
syrabalans och energipro-
duktion.
dagsbehov
600 mg (gravida 700 mg,
ammande 900 mg)
finns här
Mjölk, fil yoghurt 23 %, kött,
fågel, ägg 16 %, ost 11%,
matbröd 11% *

KALCIUM 
behövs för
Bildning av ben och tänder,
blodkoagulering och nerv-
funktion.
dagsbehov
800 mg, (900 mg gravida
och ammande)
finns här
Mjölk, fil och yoghurt 40 %,
ost 21 %

* Procenttalen anger hur
mycket av det aktuella ämnet
som respektive livsmedel
bidrar med i svensk kost.

P

CA

Hur är det med mikronäringsämnena i våra livsmedel?
Debatten har varit het om att viktiga mineraler, mikronäringsäm-

nen, har minskat i den mat vi äter. Ett sätt att få i sig mer är att välja
fullkorn.

HAR DU 
KOLL PÅ DIN 
MIKRO-NÄRING?

DET FINNS ETT STARKT SAMBAND
MELLAN ETT HÖGT INTAG AV FULLKORN
OCH MINSKAD RISK FÖR SJUKDOM” ”
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Det här är de mineralämnen som är aktuella.
Kroppen byggs upp av ett 20-tal olika grundämnen. Kol, syre, väte och kväve ingår i
praktiskt taget alla organiska ämnen.  Natrium, kalium klorid och fosfater finns lösta i
alla kroppsvätskor. Dessutom ingår ytterligare ett antal mineralämnen och spårele-
ment bland annat i olika enzymsystem.

MIKRONÄRINGEN I KROPPEN

JÄRN (FE)
behövs för
Ingår i blodets hemoglobin
för transport av syre och i
många cytokromer för trans-
port av elektroner. Ingår även
i en del enzymer.
Allvarlig brist kan ge anemi
(blodbrist) och nedsatt
fysisk prestationsförmåga.
dagsbehov
15 mg (kvinnor i fertil ålder),
9 mg (män)
finns här
Kött, fågel 20%, matbröd
13 %,  korv, inälvsmat, blod-
mat 10%,  potatis 9 %, frukt,
bär, juice 5%,  rotfrukter och
grönsaker 5 %.

KALIUM 
behövs för
Vatten- och syrabalans, nerv-
funktion, musklernas nor-
mala funktion och normal
njurfunktion. Deltar även i
regleringen av blodtrycket.
dagsbehov
3,1 g (kvinnor), 3,6 g (män)
finns här
Potatis 18 %, mjölk, fil och
yoghurt 15 %, frukt, bär och
juice 12 %. kött, fågel och
ägg 12 %.

KOPPAR 
behövs för
Ingår i oxidationsenzymer
samt deltar i omsättningen
av järn.
dagsbehov
0,9 mg, 1,0 mg (gravida), 1,3
mg (ammande)
finns här
Nötlever, skaldjur och nötter
är bra källor. Mer måttliga
källor är kött, fisk, svamp och
ärtor.

KROM
behövs för
Deltar i kroppens omsätt-
ning av glukos, samverkar
med insulin. Kroms roll som
essentiellt näringsämne för
människan är fortfarande
oklar.
dagsbehov
25 mikrogram (kvinnor), 30
mikrogram (män)
finns här
Musslor, tonfisk, ål och nöt-
ter. Även torkad frukt, nöt-
och griskött och full-
kornsbröd bidrar.

MAGNESIUM 
behövs för
Aktiverar enzymer och är
nödvändigt för kroppens
proteinsyntes och kalcium-
omsättning.
dagsbehov 
250 mg (kvinnor), 350 mg
(män)
finns här
Mjöl, fil och yoghurt 13 %,
matbröd 12 %, kött, fågel, fisk
och ägg 12 %, potatis 10 %

MANGAN 
behövs för
Deltar i omsättningen av kol-
hydrater och lipider. Rollen
som essentiellt näringsämne
ännu oklar.
dagsbehov
1,8 mg (kvinnor), 2,3 mg
(män)
finns här
Främst i vegetabilier som ris,
havregryn, bär och nötter.
Spenat, sallad och rödbeta
innehåller också en viss
mängd.

MOLYBDEN 
behövs för
Ingår i enzym som deltar i
omsättningen av bland
annat urinsyra.
dagsbehov
45 mikrogram
finns här
Sojamjöl, ris, vetegroddar

NATRIUM 
behövs för
Vatten- och syrabalans samt
nervernas funktion.
dagsbehov
0,5 g, motsvarande 
1–2 g koksalt
finns här
Kött, fågel korv 32 %, mat-
bröd 11 %, fisk och skaldjur
8 %, potatis 8 %.

SELEN 
behövs för
Ingår i enzym som skyddar
cellerna mot oxidation, sam-
verkar med vitamin E och
deltar i immunologiska för-
svarsmekanismer.
dagsbehov
40 mikrogram (kvinnor), 50
mikrogram (män), 55 mikro-
gram (gravida och ammande).
finns här
Kött och fågel 24 %, mjölk,
fil, yoghurt, ost 17 %.

ZINK 
behövs för
Zink ingår i ett flertal enzym-
system.
Brist kan ge hudförändring-
ar  och försämrad sårläkning.
Zinkupptaget kan påverkas
negativt av fytinsyra som
finns i de flesta spannmåls-
produkter.
dagsbehov
7 mg (kvinnor), 9 mg (män),
11 mg (ammande).
finns här
Kött, fågel 31 %, mjölk, fil,
yoghurt, ost 22 %, matbröd
11 %, korv 5 %, potatis 5 %.

FE

MN MB NA SE ZN

K CU CR MG
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En fullkornssmoothie är ett av de
svenska bidragen i ett stort euro-
peiskt forskningsprojekt om 
ungdomars livsstil med fokus
på fetma. Ett av målen är att ta
fram nya hälsosamma mellan-
mål.

t I midsommarveckan deltar
representanter för projektet i ett
symposium i Stockholm om möj-
ligheterna att påverka barns och
ungdomars livsstil i hälsosamma-
re riktning.

Under våren har ungdomar i
Spanien, Ungern, Storbritanni-
en, Belgien och Sverige fått prov-
smaka flera nyskapade mellanmål.  Mel-
lanmålen ska vara hälsosamma men
också anpassade till ungdomarnas egna
önskemål om exempelvis smak.

Två av mellanmålen är framtagna av
svenska företag. Lantmännen Food R&D
har gjort en fullkornssmoothie med olika
smaker. Cederroth International har gjort
en mellanmålsbar med lite fett, mycket
fibrer och extra kalcium och vitamin D.

Från Spanien kommer en hamburgare
med mycket lågt fettinnehåll. 

I den så kallade Helenastudien deltar
25 organisationer från tio europeiska län-
der.  Namnet helena står för Healthy
Lifestyle in Europe by Nutrition in Adole-
scence.   Från Sverige deltar Lantmännen
Food R&D, Cederroth International,

Karolinska Institutet (KI) och
forskningsinstitutet sik.

Livsstilen kartlagd
En viktig del är att kartlägga livsstilen

hos europeiska ungdomar i åldern
13–16 år. Man lägger mycket stor vikt vid
att allt analysarbete ska göras med
samma metoder i alla länder för att resul-
taten ska bli jämförbara. Olika metoder i
olika länder är ofta ett problem i den här
typen av studier.

Totalt ingår 3 000 ungdomar i den
delen av projektet, 300 i vart och ett av de
tio länderna. Deras längd, vikt, kondition
och styrka registreras. Dessutom gör
samtliga ungdomar en kostregistrering,
det vill säga de får notera vad och hur
mycket de äter under en viss period.

De får också besvara en enkät: Hur ofta
tränar de? Vilken mat äter de? Var äter

idétidskriften C nr 2   200710

A V M A U D  L I N D B L Å    F O T O E V A  W E R N L I D

NYTTIGT 
MELLANMÅL 
FÖR UNGDOMAR
I EUROPA

SVENSK 
FULLKORNS
SMOOTHIE
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Vid symposiet i Stockholm
den 19 juni presenteras resul-
tat och framtidsutsikter från
tre europeiska projekt, som
arbetar med att påverka livs-
stilen hos barn och ungdo-
mar. Alla tre har stöd från EU-
kommissionen. 

HELENA
– healthy lifestyle in
Europe by Nutrition in Adole-
scence.

Helena-studiens viktigaste
mål är att ta fram pålitliga
och jämförbara data när det
gäller livsstilsrelaterat bete-
ende, som kostvanor och
fysisk aktivitet bland ungdo-
mar i åldern 13-16 år. Avsikten
är att bättre kunna hantera
sjukdomar och problem som
ätproblem, fetma och typ 2
diabetes. 
http://www.helenastudy.com

IDEFICS
idefics-studien startade
2006 och ska pågå fem år
och undersöka fetma hos
barn mellan 2 och 10 år.  Ide-
fics ska analysera förekoms-
ten och riskfaktorerna och
därefter utveckla hälsofräm-
jande program för förskolor
och skolor. 

Arbetet ska också leda till
harmoniserade europeiska
riktlinjer och rekommenda-
tioner för hälsopolicies
beträffande kost, beteende
och livsstil i alla de 11 delta-
gande länderna.
http://www.idefics.eu

PROCHILDREN
projektets viktigaste mål är
att utveckla effektiva strategi-
er för att stödja en tillräcklig
konsumtion av frukt och
grönsaker. Ungdomar mellan
11 och 13 år och deras föräld-
rar är de viktigaste målgrup-
perna. Bakgrunden är att vi i
Nordeuropa i många fall äter
mindre frukt och grönsaker
än rekommenderat och i Syd-
europa finns en oro för att
både mängden och mångfal-
den när det gäller frukt- och
grönsakskonsumtionen
minskar.
http://www.univie.ac.at/
prochildren/

de? Hur väljer de mat? Är det stora skill-
nader i kostvanor mellan pojkar och
flickor? 

Karolinska Institutet ansvarar för
undersökningarna av svenska ungdomar.

Provsmakning
– I 44 fokusgrupper runt om i Europa har
vi diskuterat kopplingen mellan kost och
hälsa med över 700 ungdomar, berättar
Gunnar Hall, SIK, som är ansvarig för
utvecklingen av nya produkter inom pro-
jektet.  

Generellt är kunskapen om hur maten
påverkar hälsan ganska låg. Men ungdo-
marna känner till många ingredienser
som kan kopplas till god hälsa som vita-
miner, mineralämnen, fiber och fullkorn.
Att man ska hålla igen på fett och socker
är också allmänt känt.

– Efter en screening i Lantmännens
produktportfölj blev det bestämt att vi
skulle satsa på en vidareutveckling av ett
ganska nytt produktkoncept  – fullkorns-
smoothie, som ibland kallas ”gröt på flas-
ka”. Produkten har sålts på prov genom
Axa och Gooh! en tid, berättar Helena
Fredriksson, Lantmännen Food R&D.

Mer frukt och bär
– I samarbete med Axa tog vi fram tre nya
varianter med smak av banan, ananas och
lingon/tranbär. Vi tillsatte mer frukt och
bär för vitaminernas skull, men smoothi-
en innehåller mycket lite tillsatt socker, en
smak är helt utan.

120 ungdomar i vart och ett av de fem
testländerna har fått provsmaka de olika
mellanmålen.

Under det år som återstår av Helena-
projektet ska resultaten bearbetas. De
studier som gjorts i projektet ska resulte-
ra i ett antal nya publikationer. Ett inter-
netbaserat verktyg, där ungdomar direkt
ska kunna få råd om kost och hälsa arbe-
tas fram.

Och kanske blir fullkornssmoothien
eller mellanmålsbaren från Sverige euro-
peiska ungdomars nya hälsosamma favo-
ritmellanmål.

SPANNMÅLSDRYCK
Fullkornssmoothie är en spannmålsba-
serad mjölkdryck med frukt. Den inne-
håller fullkorn av havre, råg, vete och
korn. Smoothien är rik på kostfiber och
nyckelhålsmärkt.

Ett hälsosamt mellanmål för ungdomar är tanken bakom fullkornssmoothien, som innehåller mjölk, frukt
och fullkorn av havre, råg, vete och korn.  
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t Elektro Helios har tillverkat spisar i
Sverige sen 1920. I samband med lanse-
ringen av årets nya modeller presentera-
des en historisk spiskavalkad, som får
många att dra igenkännande på smilban-
den. 

Följ med genom spishistorien. Det
svenska elnätet började byggas ut 1908
och elektriska spisar blev snart ett upp-
skattat alternativ till ved- och gasspisar. 

1920  lanserar elektro helios sin för-
sta elektriska spis, som blir en stor succé.
Den har höga ben, tre rejäla plattor och
en stor ugn. Andra spännande elnyheter
på 1920-talet är elektriska strykjärn med
epokgörande finesser som temperaturre-
glering, brödrost, cigarrtändare, hår-
tångsvärmare och vattenvärmare med
termostat. 

1934  introduceras den första termo-
statreglerade ugnen och 1936 kommer
sockelspisen. Då används för första gång-
en design och utseende som ett argument
för att vinna konsumenterna. I reklamen
kan man läsa: ”Heliosspisens stilfulla
yttre med sina vackra rena linjer passar i
ett modernt kök lika väl som i ett äldre.”

1950 – talet är fyllt av innovationer.
Vad gäller spisarna är det nyheter som
förvaringsskåp för plåtar, fönster i ugns-
luckan, grill med roterande grillspett och
kopplingsur, som gör att maten kan vara
klar när man kommer hem.

1952  lanserades en svensktillverkad
frysbox. Sju boxar per dag tillverkas i
den nya fabriken i Mariestad och trans-
porterades till järnvägsstationen med
häst och vagn.

1960 –talet har fokus på design. För
att ta fram en lyxmodell engagerar Elek-
tro Helios Sigvard Bernadotte. Hans för-
slag blir dyrt att tillverka och Hugo
Lindström får slutföra designen av elspis
modell S22 lyx.

1970 – talet. nu introduceras
inbyggnadshällen med glaskeramik och
blir en stor nyhet. I slutet av 70-talet kom-
mer nyheter som självrengörande ugn och
elektronisk styrning av matlagningen.
Men det vi minns bäst från 70-talet är nog
ändå färgerna. Avokadogröna, gyllengula
och lingonröda spisar pryder snart varje
kök.

1980  –talet. försäljningen av glaske-
ramikhällen tar fart på allvar. 

Samtidigt gör mikrovågsugnen sitt
segertåg. Andra elnyheter är bakmaski-
nen, det sladdlösa strykjärnet, mulltoan
och Pajala-bastun.

2007 står lättstädat högt upp på kon-
sumenternas önskelista. När tns Gallup
på uppdrag av Elektrolux, frågade 1 000
svenskar om de tråkigaste städmomen-
ten kom ”att städa spisen” på tredje
plats. Sannolikt är det ugnsrengöringen
som de flesta tycker är jobbigast. Därför
är ugnsluckan på årets nya spisar enkel
att plocka av och ugnsglasen kan plockas
isär helt utan verktyg. Glaskeramikhäl-
larna är helt fria från skrymslen och vrår
där smuts kan samlas.

A V  M A U D  L I N D B L Å

ELSPISEN
– en het historia

ELSPISEN MED UGN 
HAR VARIT VÅR KOMPIS I KÖKET 
SEN 1920-TALET. 

2007 års spisar har ny design och smarta funktioner som inbyggd matlag-
ningstermometer och extrastora ugnsluckor. De ger bra insyn och kontroll
över matlagningen, men är också utrustade med treglaslucka och kylfläkt
och blir inte varmare än 40 grader. 

Att spisen är lätt att göra ren är ett annat krav på 2000-talet.
Men på många sätt är det samma spis nu som då. På 1920-talet var det svart…

…2007 är det åter svart som gäller.
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I dagens moderna kök är ofta
spis och ugn separerade från
varndra. 

På 70-talets färgglada spisar kom nymodigheter som
självrensande ugn och elektronisk styrning.

Induktionshällen blir inte rödglödgat varm vilket gör
den lätt att rengöra efersom inget bränner fast.
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A V  S U S A N N E  S A W A N D E R    F O T O  C E C I L I A  M E L L B E R G

LABAN
EN EKOLOGISK PIONJÄR

Laban Bergströms framgångar
bygger på envishet och en grund-
murad tro på nyttan med ekolo-
giska råvaror.

– Jag lever inte alltid som jag lär
men jag har en benhård tro på att vi
bör äta så nyttigt som möjligt.

Den enkla devisen är huvudingre-
diens i gotlänningen Laban Berg-
ströms bröd. 

I dag säljer hans ekologiska din-
kelbröd över hela Sverige.
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t Endast doften ger en vink om att vi
kommit rätt. Labans Kvarn på Faludden
på södra Gotland är minst sagt anonym.
Det få yttre ting som avslöjar att här har
biffkorna i ladugården fått maka på sig
för ett fullt modernt bageri. Den låga pro-
filen är avsiktlig.

– Ja, kära nån, jag har inte tid att ta
emot kunder här, säger Laban Bergström
och tar sig för pannan när han inser att det
är i dag som vi bokat tid för intervju.

Han har bråda dagar. Omsättningen
har ökat med 30 procent på bara ett par år
och nu bakas mellan 1000 och 5000 bröd
om dagen i den före detta ladugården.

– Funkar jättebra, vi har många egna
lösningar men logistiken är perfekt. In i
ena änden och ut i andra, säger han med
en svepande gest över den långa byggna-
den.

Labans Kvarn har erövrat fastlandet
och de stora marknaderna där en stadigt
växande kundkrets köar för hans ekolo-
giska färdigbakade bröd och dito bake-
off.

Själv förklarar han framgångarna med
envishet och en grundmurad övertygelse
på nyttan med ekologiska råvaror. 

– Jodå, nu går det bra och det är såklart
jätteroligt. Men i början var det många
som skakade på huvudet och kallade mig
både idealist och idiot, minns Laban
Bergström.

Men det var då det, på 80-talet när eko-
logi var ett förhållandevis okänt begrepp.
Att Laban Bergström var före sin tid med
sin experimentbakning i drängkammaren
var det få som anade.

Dinkel från egna odlare
Merparten av brödet från Labans Kvarn
bakas på ren dinkel. Mjölet kommer från
ett 30-tal egna odlare runt om på Gotland
och mals i någon av kvarnarna på Falud-
den och i Roma.

– Odlarna kallar sig för Labans dräng-
ar, säger han och skrattar och förklarar
sin förkärlek till detta stenåldersmjöl med
att det är både gott och nyttigt. 

Om än lite knepigt att baka med. Och
häri ligger en stor del av styrkan hos
Labans Kvarn.

– En dinkeldeg ska vara lös, annars blir
brödet torrt och hårt. Det här är rent bak-
tekniskt ganska svårt, degen är smetig och
därför väljer många bagerier att blanda i
annat mjöl för att få en mer hanterbar deg. 

Men det gör inte Laban Bergström av
det enkla skälet att rent dinkelbröd är

godare. För att klara bakprocessen har
han låtit bygga om två degmaskiner till en,
ett inte helt okomplicerat projekt, men
som visat sig fungera ändamålsenligt.

Hälsosamma nyheter
Idag kan Laban Bergström konstatera att
tiden hunnit ikapp honom. Affärerna går
strålande, enda orosmolnet är att han ten-
derar att jobba för mycket, erkänner han.
För framgångarna har inte fått honom att
sluta experimentera.

– Nej, det finns massor att göra. Som
nyttigt kaffebröd på dinkel och fullkorn
till exempel. Många påstår att det inte
går, men det är klart att det gör, fastslår
han.

Andra experiment är en specialtillver-
kad energibulle som han sponsrar Hemse
damhockeylag med och en saffranspann-
kaka på dinkelris. 

– Båda dessa produkter är litet åt
functional food, ett jättespännande
område, tycker jag. 

Laban Bergströms första experiment i
denna genre var en mellanmålsbulle till
sina barn. 

– Jag hade, som många andra föräldrar
svårt att få barnen att äta något vettigt till
mellanmål. Så kom jag på att om man
späckar en bulle full med alla nyttigheter
ett barn behöver, formar den till en tradi-
tionell bulle och strör lite socker på, då
kanske de äter. Och visst, det gjorde de. 

Vill visa barnen
Mellanmålsbullen är signifikativ för det
mesta han gör. Gott och nyttigt, först då
är Laban Bergström nöjd. Jakten på
denna kombination är också svaret på
varför han utan förvarning kan släppa
allt, tvärvända på vägen och snabbt åka
hem till bageriet igen. 

– Receptet till Dinkelgrova uppfann
jag på vägen mellan Roma och Ljugarn.
Det är så mitt bröd kommer till, plötsligt
kommer jag på nåt och då måste jag fort
som fanken hem och testbaka. 

I den nyköpta kvarnen i Roma planerar
Laban Bergström sin första egna butik
tillsammans med visningar av kvarnen.
Det förra på grund av kundtrycket och
det senare för att det faller väl in i hans
livsfilosofi.

– Ja, jag tycker det är viktigt att visa
framför allt barnen hur mjöl tillverkas.
Många lever så långt bort från kunskaper
som egentligen är väldigt basala. Jag tror
vi behöver mer av sådant. 

”DET FINNS MASSOR ATT GÖRA. SOM NYTTIGT KAFFEBRÖD PÅ DINKEL 
OCH FULLKORN TILL EXEMPEL. MÅNGA PÅSTÅR ATT DET INTE GÅR, MEN DET 
ÄR KLART ATT DET GÖR ”

För 20 år sedan började Laban mala sitt eget mjöl i
en gammal väderkvarn på Faludden.

Flera av brödsorterna är bakade med dinkelmjöl,
en oförädlad vetesort som odlas på Gotland.
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GOTLAND
– Man ska helst kunna se hela grup-
pen av bakintresserade genom
degen, säger Erik Olofson skrattan-
de när han drar ut en bit durumdeg
för att visa glutentrådarnas elastici-
tet.

t Det är brödkurs på Rute Stenugnsbage-
ri, Gotland. Platsen där bagaren Erik
Olofson äntligen förverkligat en tjugo år
gammal dröm.

Tolv män och kvinnor i alla åldrar står
runt bakbordet. De lyssnar, antecknar,
trycker med fingrarna på degen, doppar
ner näsorna i surdegsgrunden och luktar.
Många kursdeltagare är som Erik Olof-
son själv var – innan han sadlade om från
snickare till brödkung – en notorisk hob-
bybagare som bakade ALLT!

Vändpunkten för Erik kom när han
bakade ”sitt” recept i en stenugn och fick
smaka ett bröd utöver det vanliga.

– Stenens egenskap att förmedla värme
är en annan än elektriska slingors. Just
surdeg märker man extra tydligt att det
passar i stenugn, säger han. 

Långsamhet
Bland de tips han strör omkring sig under
kursens två dagar är just långsamhet ett
återkommande ord. Att brödbak får ta
tid. Degen ska blandas långsamt så att
gluten hinner bildas och helst ska den jäsa
minst tre gånger.

– Jag är ett kvalitetsfreak, jag gillar pro-
cesser, att det jäser länge och att smaken
hinner utvecklas, att något blir bättre
med tiden, precis som när man lagrar ett
vin. Det är något intressant i det.

Stenugnen på Rute Stenugnsbageri är
stor. Den kräver 70 kilo ved i uppvärm-
ning, men då kan man också baka cirka
300 bröd. Först de ljusa – när ugnen är
het, sedan de mörka som kräver lång tid
men mindre värme. 

Vetgirighet
30 år gammal gick Erik som lärling på
Sturekatten, tog med sig deg hem på kväl-
larna för att lära sig rundriva (forma till
bröd) och ställde så många frågor att de
andra bagarna till slut sade: "Du ska inte
fråga så mycket, du är här för att jobba".

Han skrattar när han berättar, säger att
de sade åt honom att vara tyst för att de
inte visste varför de gjorde vissa saker.
Erik vet. Vetgirigheten har alltid varit en
drivkraft. Och när han tipsar om att man
ska slå i vatten på en plåt i ugnen och
kursdeltagarna bara antecknar glatt,
säger han: 

– Ska ni inte fråga varför?
Det var på Rosendals Trädgårdar som

han började hålla kurser och under flera
år efteråt reste han runt i Sverige och lärde

ut sin passion till både hel- och halvpro-
fessionella. Men nu har han dragit ned på
takten. Rute Stenugnsbageri – som fyllde
ett år i maj – slukar mycket tid. Från juni
till augusti har man öppet varje dag och
listan över ”vanliga människor” som vill
lära sig mer bara växer. 

Experimentera
Han tror att intresset för kurserna fram-
för allt handlar om intresset för surdegs-
bakning. Många ”elever” har ofta bakat
sitt eget bröd i tio år men behöver en push
för att komma igång med surdegarna. De
vill ha ett hälsosammare och godare bröd. 

Själv blir han glad, när någon tar hans
recept och förnyar det, ändrar proportio-
nerna eller byter ut någon mjölsort. Hans
kanske viktigaste budskap är att det är
okej att göra misstag, det är så man lär
sig, genom att experimentera.

– Våga frångå recepten, ta lite mer
mjöl, eller lite mindre. Ni måste prova er
fram, säger han och tolv personer nickar.

Bakningsintresserade står i kö till Erik Olofsons kurser

på Rute Steungsbageri. Här får man lära sig att baka

långsamt och från grunden, ett surdegsbröd kan ta

flera dagar.  

ETT BRÖD
MEKKA

Stenugnens sätt att förmedla värme ger ett bröd
utöver det vanliga.

Bröd ska bakas långsamt. Då hinner smaken
utvecklas.
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jäs flera gånger. Det är under 
viltiden, när degen jäser som smak-
ämnen utvecklas. Jäs minst tre gång-
er! Flera jässteg skapar volym och
spänst i degen.

degen ska vara ganska lös. Det
är kanske det vanligaste felet man
gör, att man använder för mycket
mjöl. Degen ska vara kladdig. Det ger
ett saftigare och mer hållbart bröd.

sätt in en plåt längst ner i ugnen
(innan ugnen är varm). Ställ in brö-
den i ugnen, slå 1/2 dl vatten på plå-
ten, stäng luckan och dra ner tempe-
raturen till 200 grader (från 250). Det
stänger porerna på brödet, på samma
sätt som en saftig köttbit ska stekas i
en het stekpanna.

prova stenskiva. Man kan skaffa
en stenskiva (spillbit) från en sten-
handlare (cirka 1,5–2 cm tjock), jäsa
bröden i korg och baka direkt på ste-
nen i ugnen.

4BÄSTA
TIPS

” VÅGA FRÅNGÅ RECEPTEN, 
TA LITE MER MJÖL, ELLER LITE MINDRE. 
NI MÅSTE PROVA ER FRAM ” Erik Olofson har byggt upp Rute 

Stenugnsbageri.
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HANDGREPPEN
per järvholm, 65, pensionär, Karlstad
– Jag går den här
kursen för att
sedan 20 år tillbaka
tillämpar jag det
här med surdegs-
bakning och har
bakat mitt eget
bröd i alla år. Jag
var i Visby när Erik
höll föredrag på biblioteket och berät-
tade att han höll kurser. Det här är den
kurs jag mest sett fram emot i hela
min karriär.

– Jag har ju väldigt stor erfarenhet
men det är alltid värdefullt att få lyss-
na på en ännu större auktoritet. Fram-
för allt de här handgreppen är jag ute
efter, jag kör mitt eget spår därhem-
ma. Det här bidrar till att jag kan diver-
sifiera mina brödmenyer.

SURDEGEN
anna arvidsson, 36, kock och lärare,
Gotland
– För att jag är
sugen på att baka
mer, jag vill ha en
liten kick, få inspi-
ration.

– Jag har fått en
ökad känsla av att
det känns lätt och
okomplicerat att baka, det har Erik för-
medlat. Jag vill ha en surdeg som all-
tid står och puttrar och det känns som
att jag är lite närmare det steget nu.

PROPORTIONERNA
mike wilson, 39, datakonsult, 
Mölnlycke
– Jag vill både ha
nya intryck när det
gäller bakning och
göra en trevlig
utflykt.

– Det jag tycker
är mest intressant
hittills är resone-
manget kring proportionerna mellan
olika ingredienser. Han har angett
inom vilka gränser man bör hålla sig
och sedan kan man experimentera
inom dem. Jag tycker att det är svårt
att experimentera helt fritt, men om
man har gränsvärden kan man köra
på lite själv, man har lättare för att
testa.

SURDEGSGRUND
dag 1 kväll
1,5 dl ljummet vatten
1 tsk honung
80 g/ 1,5 dl rågmjöl

Värm en liten keramikskål med
hett vatten (då kommer jäs-
ningen igång lättare). Rör ut
honungen i det ljumma vattnet.
Blanda sedan i mjölet tills alla
klumpar löst sig. Täck med
plast och låt skålen vila på ett
varmt ställe.

dag 2 morgon
1 dl ljummet vatten
50 g/ 1 dl rågmjöl
Värm upp en ny skål med hett
vatten. Blanda ljummet vatten
och rågmjöl i skålen med degen
från dagen före. Häll över
blandningen i den uppvärmda
skålen. Rör runt, täck med plast
och låt skålen står varmt.

dag 2 kväll
1 dl ljummet vatten
50 g/ 1 dl rågmjöl
Upprepa samma process som
dag 2 morgon

dag 3 morgon
1 dl ljummet vatten
50 g/ 1 dl rågmjöl
Upprepa ännu en gång samma
process

dag 3 kväll
Surdegsgrunden bör vara fär-
dig. Grunden ska bubbla lite
och lukta lite syrligt. Låt den stå
varmt ytterligare ett dygn om
processen inte har kommit
igång.

DINKELBRÖD
7,5 dl ljummet vatten
20 g jäst
25 g/ 1 msk honung
500 g/ 8 dl fullkornsdinkel
• Rör ut jäst och honung i vatt-
net, blanda i dinkelmjölet och
rör om till alla mjölkklumpar
löst sig.
• Jäs i 45 min, täck med hand-
duk.
tillsätt:
15 g/ 1 knapp msk salt
500 g/ 8 dl dinkelsikt
• Bearbeta degen väl i degbun-
ken, den ska bli ganska lös i
konsistensen.
• Låt jäsa övertäckt ytterligare
20 min, ställ in en långpanna i
botten av ugnen, sätt på 250
grader.
• Smörj två-tre bakformar (bero-
ende på storlek). Fyll formarna
direkt från degbunken, knappt
2/3 av formen, strö lite mjöl
ovanpå.
• Jäs ytterligare 30 min.
• Sätt in brödformarna på galler
och slå 1/2 dl vatten i långpan-
nan. Dra ner temperaturen till
200 grader, baka i 35 min. Om
bröden känns mjuka på sidorna
när de knackas ur formarna kan
de gräddas ytterligare 10 min
utan form.

SURDEGSBRÖD 
- STEG FÖR STEG
dag 1 kväll
3 dl ljummet vatten 
1 dl surdegsgrund (se separat
ruta)
180 g/ 3 dl grovt rågmjöl
• Blanda vattnet med surdegs-
grunden och ha i rågmjölet. Det
blir en ganska lös blandning,
går bra att blanda med visp.
Täck med plastfolie.

dag 2 morgon
3 dl ljummet vatten
180 g/ 3 dl grovt rågmjöl
• Häll  vattnet i degen från
dagen innan, vispa sedan i råg-
mjölet. Täck bunken igen.
dag 2 eftermiddag
• Ta bort 1 dl surdegsgrund och
spara till nästa bak! (i glasburk
med lock i kylskåpet)
3 dl ljummet vatten
20 g/ 1 msk salt
150 g vetemjöl
400 g fint rågmjöl
• Blanda i vatten, salt och mjöl.
Bearbeta degen med en träslev
och bli inte orolig om degen är
kladdig, rågdegar är kladdiga.
• Låt degen jäsa i minst en
timme.
• Värm två bakformar med
varmvatten (så att inte degen
kyls ned när den kommer i for-
men). Torka ur, och smörj väl
med smör eller margarin (att
använda olja kan göra att brödet
fastnar).
• Klicka över degen i formarna.
De ska fyllas till 2/3 delar. Strö
lite rågmjöl ovanpå och täck
med plastfolie (det är lättare att
observera hur degen jäser) eller
handduk.
• Låt degen jäsa till kanten på
formen eller till man kan obser-
vera små hål i degen. Sätt
ugnen på 250 grader.
• Sätt in formerna på galler och
slå 1/2 dl vatten i botten av
ugnen, eller i en långpanna.
Stäng ugnsluckan och sänk
temperaturen till 200 grader.
Baka i ca 60 min, mot slutet av
baktiden är det bra att ta ut brö-
den ur formarna så att bröden
blir lite mer stabila i formen.

Att baka sitt eget surdegsbröd är en procedur som tar flera dagar. Njut av långsamheten och gläds åt tan-
ken på det goda, hållbara och hälsosamma bröd som blir resultatet.

VARFÖR GÅR DU
KURSEN?
VAD HAR DU LÄRT
DIG HITTILLS?

R E C E P T  E R I K  O L O F S O N
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T E X T E J A  N I L S S O N   F O T O E J A  N I L S S O N , P A U L  E N G E L S T E D

MAT PÅ

MALTA 
Malta ligger mitt i Medelhavet, vid en ”korsväg”, där de
historiska trådarna knyts ihop. 

Det maltesiska köket är en inspirerad blandning, där
basen är ett underbart surdegsbröd.

– Det gamla Maltesiska köket är hetare än någon-
son på restaurangerna, berättar matskribenten och
kokboksförfattaren Filippa Mattei. 

– en salig blandning
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den vackra boken ”25 years in A Maltese Kitchen”
(Miranda Publishers) av Pippa Mattei berättar på engelska
och i läckra bilder historien om Maltas kök. Finns i bok-
handlarna i Valetta. Inspirationen från Italien ses tydligt, lik-
som nordafrikanska och engelska matidéer. 

Pippa Mattei tar också emot grupper hemma i det egna
köket till matlagningsdemonstrationer och/eller vin- och
olivoljeprovningar. Kontakta henne på telefon +356 21 41 79
86 eller mail: mattei@orbit.net.mt

Adress: 71 St. Anthony Street, Attard, Malta.

t Sedan korsriddarnas och johanniternas
storhetstid under medeltiden har många
folkslag passerat Malta. Korsriddarna
lade stor vikt vid det dagliga brödet och lät
bygga stora sädesmagasin under fästning-
en vid hamnen i huvudstaden Valetta.

Än idag är brödet det viktigaste i ett
maltesiskt kök och bagarna bakar under-
bara surdegsbröd i
stora stenugnar i de
små kvartersbagerier-
na. Det berättas att
regeringen för en del
år sedan försökte höja
priset på ftira, de
typiska runda brö-
den, men det blev ett
sådant ramaskri
bland malteserna att
politikerna fick skrin-
lägga idén!

Alla som genom
historien passerat
Malta har lämnat
avtryck efter sig i det
maltesiska köket, som idag är en salig och
inspirerad blandning av italienskt, eng-
elskt, arabiskt och nordafrikanskt. På
samma sätt som språket är ett blandspråk
och består av 60 procent arabiska med
inslag av italienska och engelska.

Lär ut maltesisk mat
Vill man veta något om det maltesiska
köket, så har ön en auktoritet: matskri-
benten och kokboksförfattaren Pippa
(Filippa) Mattei. För några år sedan gav
hon ut en stor och vacker bok med titeln
”25 years in the Maltese Kitchen”.

Hon har nyligen lagat mat nationwide
på en rikstäckande amerikansk TV-sta-
tion.

Och hon undervisar också små grupper
i matlagning, handlar på torget med dem
och tar dem sedan med hem till sitt trevli-
ga kök till en maltesisk måltid och/eller
vin- och olivoljeprovning.

Hon berättar stolt att hon har en
svensk förfader i släkten, när jag träffar
henne i hemmet utanför Valetta. Det var
en sjökapten, som på 1840-talet insjuk-

nade på sitt fartyg och blev satt iland på
Malta över vintern. Han träffade en för-
tjusande fröken i Valetta, gifte sig och
stannade kvar.

Bok om festbröd
Pippa Mattei är en glad och blond dam,
som gärna berättar om öns alla rätter och

mattraditioner medan
hon snabbt och vant
gör i ordning fyllda
bröd med tomater,
lök, kapris och ansjo-
vis. Citroner plockar
hon i trädgården vid
köksdörren, liksom
sallad och örtkryddor.

– Vi har många spe-
ciella bröd och piro-
ger. På gatan säljs all-
tid pastizzi, frasiga
fyllda smördegspiro-
ger. Till olika religiösa
festligheter bakar
man briochebullar

fyllda med ricottaost och till påsk gör vi
figolli, vackra kakgubbar och –gummor,
som får ansikten av
bokmärken.

Just nu lägger hon
sista handen vid en
bok om alla de speci-
ella festbröden, som
är en del av maltesisk
tradition.

– Och så äter vi
gärna pasta. Närhe-
ten till Italien gör för-
stås att vi är lika för-
tjusta i pasta som
italienarna. Med flyg-
båt tar det inte mer än
en timme till Sicilien.
Vi gör också gärna
pastapuddingar och gratänger. Timpana
är en speciell smördegsinbakad pastapud-
ding, som vi gärna äter till jul och andra
högtider, berättar Pippa Mattei över lun-
chen vid hennes trevliga köksbord.
Många rätter har den söt-sura smaken,
som känns igen från bland annat Sicilien.

Den får man fram med tillsats av russin,
honung, kapris, vinäger och sardeller.
Den smaken stammar från romarna och
araberna, som ju också haft sina vägar
förbi.

Nordafrika känns nära när man får fri-
terade dadlar i gatuköken och söta bak-
verk av mandlar, stänkta med apelsin-
blomsvatten.

Man excellerar
också i hemgjorda goda
färskostar, ofta inlagda i
olja eller vinäger. Missa
inte!

Pippa Mattei berättar
att de gamla maltesiska
rätterna i en period var
på väg bort och nyare
och modernare mat
kom på restaurangmat-
sedlarna. Men trenden
har vänt och idag
annonserar restaurang-
erna åter stolt med
”Maltese dishes” eller
”Maltese food”.

Det kan till exempel vara ”nationalrät-
ten” bragioli, fyllda lövbiffsrullader.

Och bli inte förvånad om efterrätten är
en äkta gammaldags engelsk brödpud-
ding med god sylt till. Mer än 150 års eng-
elskt styre har också satt sin prägel på det
maltesiska köket!

Citroner i trädgården.

Skaldjur från medelhavet.

Surdegsbröd.

Bröd är grunden.
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TIMBALLO – EN PASTAPUDDING
5–6 portioner

3–4 auberginer
grovt salt och olivolja
2–3 vitlöksklyftor
500 g kokt pasta, t.ex. farfalle eller ditalini
300 g mozzarella
125 g strimlad eller hackad salami
100 g riven parmesanost
salt och peppar
3 hårdkokta ägg

tomatsås med basilika
1–2 gula lökar
2 vitlöksklyftor
olivolja
2 burkar krossade tomater
ev. 1 glas torrt vitt vin  
en näve basilikablad
1 lagerblad
salt och svartpeppar

Sätt ugnen på 200 grader.
Gör tomatsåsen först: Skala och hacka lök och vit-
lök. Fräs löken mjuk och glansig i olja, häll i kros-
sade tomater och vin och koka upp. Blanda i hack-
ade basilikablad och ett lagerblad och krydda med
salt och peppar. Låt såsen småkoka under lock 15-
20 minuter.

Skiva auberginerna i drygt centimetertjocka ski-
vor; varva dem i ett durkslag med grovt salt, låt stå
och dra och pressa med baksidan av en träsked,
så att vätskan rinner av. Skaka av saltet och skölj
dem under rinnande kallt vatten.

Torka aubergineskivorna och stek dem guldgula
i olja på båda sidor med hackade vitlöksklyftor. Låt
rinna av på hushållspapper.

Blanda i en skål den kokta pastan med bitar av
mozzarellaost och salami i bitar, parmesanost
samt tomatsåsen.

Lägg ett lager aubergineskivor i botten på en
springform i teflon (eller vanlig form klädd med
bakplåtspapper). Lägg också aubergineskivor runt
kanten, som ett pajskal. Bred på ett lager av pasta-
fyllningen, lägg på äggklyftor och bred på resten
av pastafyllningen. Täck med aubergineskivor.

Grädda pastapuddingen ca 1 timme i ungens
nedre del. Låt svalna lite, så att den ”står till sig”
och blir lite fast. Skär upp den i tårtbitar och serve-
ra med sallad.

BRACIOLI 
– MALTESISKA RULLADER 
4 portioner

500 g lövbiff i skivor
salt, peppar och 2 vitlöksklyftor
1 dl hackad persilja
1/2 dl ströbröd
4 skivor kokt skinka, finhackad
3 hårdkokta ägg i klyftor
4 msk vetemjöl
sås
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
olja och smör
1 glas rödvin
buljong och Worcestershiresås
1 lagerblad
1 msk koncentrerad tomatpuré
2 msk ströbröd

Lägg ut lövbiffskivorna, bred på pressad vitlök
och salta och peppra. Hacka ihop ingredien-
serna till fyllningen: persilja, ströbröd, skinka.
Fördela fyllningen på köttet och lägg på tunna
äggklyftor.

Vik in ändarna och rulla ihop köttet till rulla-
der. Fäst med tandpetare. Vänd dem i vetemjöl.

Skala och hacka lök och vitlök till såsen, fräs
löken guldgul i lite smör och olja i en gryta eller
traktörpanna och lägg i rulladerna att brynas
runt om. Häll på rödvin, koka upp och späd
med buljongen. Krydda med Worcestershire-
sås och lägg i lagerblad och en sked tomatpu-
ré. Sjud rulladerna i såsen under lock på svag
värme 8-10 minuter. Red med 1–2 msk
ströbröd. Servera med pasta, potatismos 
eller ris.

BRÖDPUDDING
4 portioner

En skål med torrt och dagsgammalt bröd: vitt
bröd, bullar, skorpor (eller ca 8-10 skivor torrt
formbröd)
1 burk kondenserad mjölk (ca 400 g)
2 dl mjölk
3 ägg
1/2 tsk riven muskotnöt
1 tsk vaniljsocker
2 msk sirap
2 msk finrivet citronskal
ca 1 1/2 dl sylt, inte för söt
drygt 1 dl russin, gärna sultanrussin
ca 50 g hackade valnötter

Sätt ugnen på 175 gr. Smörj en springform (ca
25 cm i diameter) eller klä in den med bakplåts-
papper.

Bryt brödet i små bitar. Vispa ihop konden-
serad mjölk, vanlig mjölk, ägg, kryddor, sirap
och citronskal med ca 2 msk sylt.

Täck botten på formen med bitar av bröd,
klicka på sylt och fukta med ett lager av ägg-
massan. Strö också över russin och hackade
nötter.

Blanda ner brödbitarna i resten av äggmas-
san och låt stå och dra en stund, så brödbitar-
na blir riktigt fuktiga. Häll äggsmet och bröd
över ägg, sylt, russin, nötter och bröd i formen.
Strö ev. över lite hackade valnötter.

Grädda i ugnens nedre del ca 45 minuter
tills puddingen är fast och guldgul, men fortfa-
rande lite fuktig i mitten. Servera ljummen
med sylt och ev. lite kall vispad grädde.

MALTESISKA FYLLDA BRÖD
4 portioner

4 frasiga surdegsfrallor
4–5 tomater
1 rödlök
ca 20 gröna och svarta oliver
1 dl medelstor kapris
olivolja och vinäger
1 ask ansjovis- eller sardellfiléer (ca 50 g)

Halvera och gröp ur frallorna. Kryssa tomaterna i
toppen, doppa dem i kokande vatten och dra av
skalet. Gröp ur kärnorna och skär fruktköttet i tär-
ningar. 

Skala och hacka rödlöken och blanda med
tomaterna. Hacka oliverna grovt och blanda ner
tillsammans med kapris och bitar av sardell- eller
ansjovisfiléer. Vänd ihop med olivolja och vinäger.
Fördela på frallornas undre del och lägg på 
”locket”.
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t Klockan är tio på förmiddagen när Kjel-
le Hedbom bromsar in framför den fjärde
7-Eleven-butiken på sin dagliga rutt. Han
kliver med raska steg in för att hämta två
backar med bullar och levererar samtidigt
dagens skämt till butiksinnehavaren Per-
nilla Gustafsson, som är mycket nöjd med
arrangemanget: 

– Förut slängde vi allt överblivet bröd
och det kändes förstås helt fel. Nu när vi
vet att Kjelle hämtar varje morgon så är
det bara att packa ner allt i lådor på kväl-
len. Regelbundenheten gör det smidigt
och det känns så himla bra att våra goda
bullar och muffins kommer till glädje. 

Hon konstaterar att en positiv bieffekt
är att kostnaderna för sophämtningen
minskat. 

Fikabröd har symbolvärde
– Att slänga så mycket gott kaffebröd är
ju rent slöseri! Istället kör jag det raka
spåret till folk som blir otroligt glada och
tacksamma. Det är kanon, tycker Kjelle.
Han är halvtidsanställd på GE – Gemen-
samt Engagemang – i Göteborg och den
ende som får betalt för sin insats. Allt
annat arbete sker ideellt. Idén till projek-
tet föddes när IT-konsulten Simon Eisner
för några år sedan jobbade vägg i vägg
med en 7-Eleven-butik: 

– När jag gick hem fick jag alltid med
mig gratis bullar som blivit över. Det kän-
des så onödigt eftersom jag hade råd att
betala, säger Simon Eisner. Istället börja-
de han samla ihop alla överblivna bak-
verk i en stor säck som han körde till en
kyrka med ett fik för hemlösa.

– Man kan tycka att utsatta människor
behöver annat än bullar och muffins men
fikabröd har ett otroligt viktigt symbol-
värde. Det står för något vanligt och

tryggt och det är precis vad behövande
längtar efter mest av allt – ett van-
ligt liv, menar Simon Eisner. 

Ta vara på svinnet
Sedan dess har hans initia-
tiv vuxit till en stiftelse och
numera körs tonvis med
bullar ut på ett år. Verk-
samheten har dessutom
breddats och betydligt
fler produkter än bröd
räddas ifrån soptunnan.
Men grundtanken är
densamma; att förmed-
la företagens överflöd
till behövande istället
för att slänga.

– Det blir ett visst
svinn på alla företag
och det är det jag vill
ta tillvara. Det kan
handla om överpro-
duktion, en felt-

Fastän det handlar om gott, färskt bröd så går det rakt ner i bingen. Men istäl-
let för att slänga skänker nu allt fler butiker och caféer i Göteborg bort över-
blivna bakverk. De körs direkt ut till härbärgen och soppkök där utsatta män-
niskor bjuds på fika. 

En stor del av 7-Eleven-butikerna i Göteborg skän-
ker sitt överblivna bröd. – För oss är det bara för-
delar. Det känns roligt att våra bullar och bröd
kommer till glädje och vi har dessutom fått mins-
kade kostnader för sopor, konstaterar butiksinne-
havare Pernilla Gustafsson. 

STÖDBRÖDÖverblivet får guldkant
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ryckt logga eller att en produkt råkar få
fel färgnyans. Så var det exempelvis med
våra brödbackar. De hade inte rätt grå
färg så vi fick dem gratis.  

Förmedlingen av varorna sker via
ideella hjälporganisationer, föreningar
och kyrkor. Deras ekonomi är ofta
ansträngd och då kan GE Göteborg sätta
lite guldkant på tillvaron. Om ett som-
marläger för ungdomar på glid ska arran-
geras så jagar GE badmintonracketar, fot-
bollar och kubbspel bland företagen. När
ett stort hotell skulle göra sig av med
1400 dunkuddar så levererades de till
härbärgen. Och när tre restauranger bytte

ut allt sitt porslin så kördes tusentals kop-
par, glas och bestick till fikaställen för
hemlösa. 

Socialt ansvar
– Företagen har lärt sig att ta sitt miljöan-
svar. Nu är det dags för dem att ta sitt
sociala ansvar. Det vill vi gärna hjälpa
dem med, säger Simon Eisner. 

Ute på stan har Kjelle hämtat upp
dagens sista brödback. Ett par hundra
kilo bullar ska nu levereras till kaféer för
hemlösa, ett soppkök, en flyktingförlägg-
ning och ett kvinnohärbärge, alldeles
lagom till eftermiddagsfikat. 

Kjelle hämtar
upp bullar och
bröd på 7-Ele-
ven på Vasaga-
tan i Göteborg.
– Det här är en
jättebra grej. 
Att packa ner
bullarna i back-
ar kvällen
innan, har blivit
en del av våra
rutiner, säger
Joakim 
Härström,
butikschef. 

JAG SER TILL BÅDE FÖRETA-
GENS OCH HJÄLPORGANISATIONER-
NAS BEHOV, SÅ ATT VÅR INSATS BLIR
BRA FÖR ALLA. GE GÖTEBORG FÖR-
MEDLAR HELT
ENKELT FÖRETA-
GENS ÖVERFLÖD
TILL DE BEHÖ-
VANDE 

”

Simon Eisner har hittat 
ett nytt sätt att hjälpa.

”

Varje vardagsmorgon, året runt hämtar Kjelle
Hedbom bullar och bröd på tolv olika butiker och
tre kaféer i Göteborg. Sedan körs de ut till ett kvin-
nohärbärge, ett soppkök, en flyktingförläggning
och flera kaféer för hemlösa. 

– Jag älskar mitt jobb! Folk blir så otroligt glada
och tacksamma när jag kommer. Det här är en
kanongrej, mycket bättre än att slänga, 

tycker Kjelle Hedbom. 
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POSTTIDNING B

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

Årets kock lagar pasta i C
TOMMYS PASTA 
MED SMAKSÄTTARE
4 portioner

4 port, 280 g spagetti
2 kycklingfiléer, ca 250 g
1 msk finhackad vitlök
4 msk finhackad persilja
1 msk finhackat citronskal
1 tsk finhackad röd chilipepparfrukt
5–6 msk olivolja
200 g kycklingfiléer i tunna bitar
1 dl creme fraiche
salt, nymalen svartpeppar

t Tommy Myllymäki, Årets
Kock 2007, bjuder på pasta
med perfekta smaksättare.
Enkelt och sofistikerat!

”Tommys mat andas gläd-
je, harmoni och kärlek”. Det
var en del av den motivering
som gav Tommy Myllymäki
segern bland fem andra pro-
fessionella matlagare i täv-
lingen Årets Kock 2007.
Tommy, från restaurangen
Pontus by the Sea, tyckte
själv att hans vinnarmat var
för enkel. Men det var den
alltså inte!

Det är just ett enkelt pasta-
recept som vi ber Tommy
Myllymäki om.

Löftet hänger i luften en
tid, uppdrag och åtaganden
bokstavligen haglar över den
unge vinnaren. Men till slut
bjuder Tommy C på pasta.

– Svårare än så här behö-
ver det inte bli, säger Tommy,
som valt att kombinera van-
lig spagetti med finhackade
citrusskal, vitlök, persilja,
chilipeppar och creme frai-
che.

Pastan kan varieras med
det man gillar att blanda i.
Tommy själv använder kyck-
lingfiléer.

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

tävlingen årets kock har arrangerats av de svenska mejeriföretagen sedan starten 1983. År 2 000 höjdes tävlingens status till officiellt svenskt mästerskap i
professionell matlagning. Vinnaren blir svensk mästare, erövrar titeln Årets Kock, får Gastronomiska Akademiens Mejerimedalj och en inspirerande studieresa.

gör så här
Koka pastan enligt anvisning på för-
packningen och låt den rinna av i ett
durkslag. Skär kycklingfiléerna i
tunna skivor.

Fräs vitlök, pepparfrukt, persilja och
citronskal i oljan ca 1/2 minut. Till-
sätt kycklingfiléerna och fräs 3
minuter, rör om då och då. Tillsätt 

pastan och fräs under omrörning
1–2 minuter. 
Blanda i creme fraiche. Smaka av
med salt och peppar. 
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