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Vackra bullar
och snäll mat

KNÄCKEBRÖD MOT MAGSÅR?
t Svenska fullkornsskorpor och knäcke-
bröd testas i Kina, för att se om de kan
förebygga magsår. Det är bara ett av
många forskningsprojekt och informa-
tionskampanjer världen över om nyttan
med fullkorn. sidan 4

RAPPORT FRÅN EN HET TÄVLING
t Spisrosorna glöder och temperaturen
stiger när Europas unga bagare tävlar. I
höstas gick finalen i Göteborg. De svens-
ka deltagarna Jeanette Sjöö och Linda
Lundh hade förberett sig i månader, en
utvecklande tid med uppbackning och
resurser. sidan 8

PÅ TRÄFF MED TEFF
t Sädesslaget teff är grunden i den etio-
piska nationalrätten injera – en stor
pannkaka med syrlig smak. Till bordet
serveras en gemensam trave av injera
med klickar av såser och röror på den
översta. sidan 12

BIOPLAST AV KORNSKAL
t Kornskal som blir över efter spann-
målsproduktion kan användas till att
framställa en bioplast, en lufttät film,
som kan fungera som syrebarriär i för-
packningar. Idén har utvecklats inom
Chalmers Innovation och har bland
annat uppmärksammats för miljöförde-
larna jämfört med syntetiska plaster och
aluminium. sidan 14

HEMMAMATEN MER HÄLSOSAM
t – Forskning har visat att en hälsosam
kost som är anpassad till matvanorna
där man bor får större effekt, säger Viola
Adamsson, nutritionsansvarig på Lant-
männen och projektledare för ett nytt
spännande forskningsprojekt. sidan 16

PASTA TILL SIST
t Emmely Samuelsson, det kvinnliga
kocklaget Milkos nya medlem, lagar en
enkel och god pasta med ”prästo”, en
pestosås med svensk prästost. sidan 24

har just avslutat årets bak. Lussekatter. Huset fullt med juldoft, frysen
full med bullar – nej, nu ljuger jag, för jag bakade bara på en halvliter och det
blev 24 lussekatter (stora). Det tog ett par timmar. En opartisk bedömare skul-
le nog inte ge dem mer än G (godkänt) men jag är stolt även om de är lite
skrynkliga och sneda, för de är ju mina egna.

Men skrynkligt och snett får det inte bli i Europamästerskapen för Unga
Bagare. Att följa de tävlandes föreberedelser, som vi gör i reportageform på
sidan 8 och framåt, visar mer än tydligt att bakning är ett hantverk, som krä-
ver övning, övning och åter övning. Plus kreativitet, kemikunskaper och star-
ka muskler. 

på tävling och på tid ska deltagarna baka absolut jämna, vackra bröd.
Många. Juryn väger bröden, kollar tekniken, håller efter hygienen och smakar
förstås. Till råga på allt är det viktigt att de tävlande ser glada ut medan de sli-
ter, så man förstår att de gillar att baka. Vilket de förstås gör, men jag menar,
ett fighting face kan lätt bli mera koncentrerat än glatt...

Nej, det är sannerligen ingen lek. Min oreserverade beundran till alla skick-
liga bagare och ambitiösa ungdomar som satsar och arbetar hårt för att göra
ett bra jobb.

en annan grupp som förtjänar uppmuntran är alla med risiga magar. Enligt
uppgift har 2,4 miljoner människor i Sverige till och från problem med magen. 

En ny kokbok  ”Mat med magkänsla”  som presenteras på nästa sida, vän-
der sig till den gruppen. Maten i boken är fettsnål, laktoslåg, konsistensanpas-
sad så att sånt som kan irritera är borta. Gasbildande livsmedel har minskats,
det finns förslag på mera lättsmälta råvaror, glutenfria och laktosfria alterna-
tiv.

Och det viktigaste av allt – det märks inte! 
Det är god mat, som ser läcker ut, man bli sugen att laga och smaka, precis

som i vilken kokbok som helst. Precis som det ska vara.

4 NUMMER AV C 2008
Det här numret av C är ett dubbelnummer, 3-4 2007.
Under 2008 planeras 4 nummer av C, precis som vanligt, 
två under våren och två under hösten.
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Jag vill ha

Idétidskriften C 
som är gratis

Ja tack! Jag har inte C men vill 
gärna ha den till adressen här intill
DU SOM REDAN HAR C SKA INTE SKICKA IN DENNA KUPONG!

Nej tack! Jag vill inte längre ha
tidningen till adressen här intill

t ”Mat med magkäns-
la” är en receptbok för
personer med känslig
mage som vill äta minst
lika gott som bordsgran-
nen. Det gäller 2,4 mil-
joner människor i Sveri-
ge.

Den mångfaldigt pris-
belönta kocken Fredrik
Eriksson har gjort kok-
boken tillsammans med
dietisten Pia Henfrids-
son och matskribenten
Lisa Förare Winbladh.
Boken innehåller ett 40-
tal recept på allt från
frestande frukostar till
delikata desserter. Alla
rätter har anpassats för
att innehålla så lite fett
och laktos som möjligt
och man får även förslag

på glutenfria alternativ.
– Det här är kanske

de svåraste recept jag
gjort, där jag hela tiden
varit tvungen att tänka
till. Det är ruskigt myck-
et att ta hänsyn till. Men
samtidigt väldigt roligt
att lära sig så mycket
nytt, säger Fredrik
Eriksson.

Hälso- och sjukvårds-
företaget Abbott står
bakom boken och pro-
jektet stöds av sgf
(Svensk Gastroenterolo-
gisk Förening) och rmt
(Riksförbundet för
Mag- och Tarmsjuka).
Hela vinsten från pro-
jektet går oavkortat till
forskning kring mag-
tarmkanalen.

AGFLATION GER DYRARE MAT

VAR FINNS BÄSTA SKOLKOCKEN?
t Varje dag serveras 1 195 700 skolmåltider i Sveriges skolor.
Bakom planeringen och tillagningen av maten står 15 700 skol-
kockar. Deras insatser är oerhört viktiga för barnens prestationer
och ork under en skoldag.

För att ge skolköket ett erkännande och stärka statusen för var-
dagskockarna anordnar Lantmännen Axa Foodservice den första
rikstäckande tävlingen för skolkockar under namnet Skolmats-
Gastro.

Finalen går på Gastronord-mässan den 22 april 2008.

KOKBOK GYNNAR FORSKNING

t Agflation kallas en
ny ekonomisk term,
som används för att
beskriva vad som nu
händer med matpri-
serna i världen. Ordet
är en sammansmält-
ning av agriculture
och inflation och
beskriver skenande
globala matpriser.

Under 2007 har de
globala priserna på
spannmål, mjölkpro-
dukter och oljeväxter
dragit iväg rejält.
Matprisindex för FN:s
livsmedelsorgan fao
hade i september ökat
med 37 procent i års-
takt och det finns inga
tecken på avmattning.
FN varnar för att de
stigande matpriserna
kan medföra social
oro på många håll i
världen och att det
blir allt svårare för de
fattigaste att köpa
mat.

Orsakerna till pris-
höjningarna är flera. 

Det höga oljepriset
har skapat ökad efter-
frågan på biobränslen.

Allt mer jord-
bruksgrödor säljs till
framställning av bio-
energi. I usa går nu
omkring en tredjedel
av landets årliga majs-
skörd till etanol.

Oljepriset har också
höjt transportkostna-
derna för mat, vilket
spär på priset i konsu-
mentled.

En annan faktor är

starkare köpkraft och
nya matvanor i länder
som Kina och Indien.
Det har bland annat
bidragit till att höja
mjölkpriset även till
svenska bönder. Även
spannmålspriserna
påverkas av detta
eftersom ökad kött-
och mjölkproduktion
kräver mer djurfoder.

En tredje orsak är
att priserna på vete
närapå fördubblats av
vädret. Torka har
medfört lägre skördar
i till exempel Australi-
en och Kanada.

Vad detta kommer
att få för långtgående
konsekvenser är svårt
att säga, liksom vilka
som blir vinnare eller
förlorare på kort och
lång sikt. Men för
många av världens
fattiga kommer det att
bli ännu svårare att
klara matkostnader-
na. Och i Sverige får
diskussionerna om
matpriserna många
nya dimensioner
framöver.

En tredjedel av skörden går
till etanolframställning.
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flera stora forskningspro-
jekt gräver djupare i mekanis-
merna bakom fullkornets
hälsoeffekter.

fördelarna med full-
korn för hälsan blir
alltmer kända världen
över. 

i öst och väst, syd
och nord forskas och
informeras om nyttan

med fullkorn. Följ med
på fullkornsspaning

runt jordklotet.

svenskt knäckebröd och full-
kornsskorpor testas i Kina,
för att se om de kan förebyg-
ga magsår. 

i danmark planeras en stor
kampanj med målet att
hälften av allt bröd
och alla spann-
målsprodukter
danskarna äter
ska vara full-
korn.

gograins i

australien

engagerar
sig bland
annat i hur
fullkorn kan
påverka vik-
ten.

i usa jobbar The
Whole Grains Council
med bland annat märkning
för att hjälpa amerikanerna
att välja fullkornsprodukter.
En tung förgrundsgestalt i
kampen är Oprah Winfrey.

A V M A U D  L I N D B L Å   I L L U S T R A T I O N D A N I E L  E G N E U S
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4 PORTIONER FULLKORN 
PER DAG GÖR DIG LÄTTARE
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t 100 personer ska äta 6–8
knäckebrödsskivor och
några rågskorpor per dag
förutom sin vanliga kinesis-
ka kost.

Man har valt att göra stu-
dien i Kina eftersom Helico-
bacter pylori är mycket van-
ligare där än i Europa.

Projektet samordnas av
Vinnova, en statlig svensk
forskningsstiftelse, och är en
del i ett större projekt, där
kunskap om nutrition och
livsmedelssäkerhet
från Sverige ska
hjälpa till att
bygga upp
kompetens i
Kina. Det sker
i samarbete
med Wasabröd
och Lantmännen
samt forskare vid Umeå uni-
versitet, Uppsala Livsmedel-
scenter och Sveriges
lantbruksuniversitet.

Wasabröd har för projek-
tets räkning skapat ett
knäckebröd som innehåller
fermenterat rågkli och lacto-
baciller. Lantmännen Food

R&D har utvecklat tre olika
skorpor.

– Vår förhoppning är att
studien kan hjälpa oss

att skapa en speci-
fik produkt som
kan minska ris-
ken för magsår
och i förläng-

ningen även
magcancer, säger

Leif Holmgren, forsk-
nings- och utvecklingsspeci-
alist på Wasabröd.

I det övergripande projek-
tet i Kina ingår även ett pro-
gram för rågodling i provin-
sen Shangri-La. Ett system
för märkning av livsmedel,
”Keyhole to health”, prövas
i Boashan i Shanghai. 

Oprah Winfrey är en riktig
fullkornsfan, och har offent-
ligt uppmanat de amerikans-
ka konsumenterna att ta
hjälp av fullkornsmärket, vil-
ket säkert inte varit till nack-
del för Fullkornsrådets fram-
gångar.

FULLKORN
En värld av

KNÄCKEBRÖD MOT MAGSÅR 
– FÖRSÖK I KINA

Tesen att fermenterat fullkorn kan förebygga förekoms-
ten av ”magsårsbakterien” Helicobacter pylori testas i
en studie i Kina. 

Det här är de hälsofördelar
som GoGrains listar på sin
hemsida:
t upp till 30 procent lägre
risk för hjärtsjukdom
t 20–30 procent
lägre risk för
diabetes

t 30–40 procent minskad
risk för magsäckscancer hos
personer som äter mat med
fullkorn och mycket fibrer.
t bättre viktkontroll på

grund av förbättrad
insulinkänslighet.

4+ kallas fullkornskampanjen i Australien, som drivs 
av organisationen GoGrains. Det innebär att man före-
språkar minst fyra portioner fullkorn per dag.

GoGrain utvecklar viktreso-
nemanget och hävdar att det
finns starka bevis för att:
t en diet rik på fullkorn är
associerad med lägre BMI,
midjeomfång och risk för att
bli överviktig.
t en diet rik på fullkorn kan
hjälpa till att minska viktupp-
gång
t betydande viktnedgång går
att uppnå med en energikon-
trollerad diet som innehåller
mycket spannmålsprodukter
och grönsaker.

Det finns svaga bevis för att:
t ett högt intag av siktad

spannmål kan bidra till små
ökningar i midjeomfång hos
kvinnor.

Det finns inga bevis för att:
t lågkolhydratdieter som
begränsar intaget av spann-
målsprodukter hjälper till att
behålla viktnedgång på läng-
re sikt.

Det finns otillräckliga bevis
för att:
t dra entydiga slutsatser om
grönsakers förebyggande
effekt för viktuppgång.

Kinesiska forskare fick prova Lant-
männens fullkornssmoothie

foto: scanpix
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helgas huvudmål är att öka
kunskapen om hälsoeffekter
av livsmedel med fullkorn.  

Man kommer att skapa ett
nära samarbete mellan de
expertgrupper som redan
finns i Finland, Norge, Sveri-
ge och Danmark. Man vill
vidare samarbeta med olika
vetenskapliga specialiteter
som forskning om biomar-
körer, kliniska studier och
epidemiologi utifrån bioban-
ker. Antropologisk forskning
kan hjälpa till att förstå
smakpreferenser, betydelsen
av kulturella och sociala

sammanhang, ge input
till nya produkter och

märkning.

HELGA SAMLAR NORDISK 
FULLKORNSFORSKNING

Den nordiska forskningsplattformen helga: Nordic
Health – Wholegrain Food beviljades i maj i år 29 mil-
joner nok från Nordforsk. Projektet kommer att pågå
från 2007 till 2011.

t Målet är att hälften av det
bröd och de spannmålspro-
dukter danskarna äter ska
vara fullkorn.

Kampanjen följer mönst-
ret från den framgångsrika
danska kampanjen för frukt
och grönsaker, som hette ”6
om dagen”. Från 1995 till
2003/4 ökade konsumtionen
av frukt och grönt med 45

procent. Frukt på jobbet var
en viktig del i framgången.

När det gäller fullkorn
planerar man bland annat att
öka halten fullkorn i olika
livsmedel. Fullkornsproduk-
ter ska få bättre placering i
butikerna. Föräldrar, skol-
personal och arbetsplatser är
viktiga samarbetsparters.

HÄLFTEN FULLKORN 
I DANMARK

Tjockare brödskivor, 10 procent fullkorn i allt vitt mjöl,
nya märkningsregler. Det är några idéer som nu disku-
teras i Danmark där en stor fullkornskampanj planeras.

med 43 partners från 15
länder och en budget på 16
miljoner Euro är det ett jätte-
projekt som täcker allt från
odling, med fokus på exem-
pelvis fibrer, amylos och
fytokemikalier, över nya
metoder för att mala och
processa spannmål, nya rön
om nutrition, exempelvis GI,
till vilka hälsobudskap
som attraherar konsu-
menterna.

En kommunika-
tionsplattform
byggs upp i Europa
som ska samla kun-
skap om hälsa och
spannmålsprodukter. Syf-
tet är bland annat att skapa
en större förståelse för förde-
larna med spannmålspro-
dukter, både fullkornspro-
dukter och andra, hos
exempelvis nutritionister,
konsumentorganisationer
och patientorganisationer
för till exempel cancer, dia-
betes och hjärtsjukdomar.

Plattformen kommer
också att möjliggöra ett nära
samarbete mellan minst 50

industrier som arbetar med
spannmål och man kommer
att kunna kommunicera
både i Europa och globalt.

De första konsumentun-
dersökningar som gjorts i
Finland, Tyskland, Italien
och England visar att det
finns tre grupper av konsu-
menter som uppträder i alla

länder när det gäller hur
man ser på bröd:

PLATTFORM FÖR FULLKORNS-
KUNSKAPEN I EUROPA

Det stora europeiska fullkornsprojektet Health Grain är
i full gång. Slutdatum är 31 maj 2010.

DET 
HÄR VILL 

MAN UPPNÅ
MED HELGA

GRUPPER AV
KONSUMENTER

bättre kunskaper om hälsoeffekterna och mekanis-
merna i fullkorn.
bättre nordiskt samarbete inom detta forsknings-
område, som därigenom blir synligare och attraktivare
ur ett europeiskt och globalt sammanhang.
bättre medvetenhet om fullkornsprodukter i de
nordiska länderna.

allt bröd är nyttigt
fullkornsbröd är mycket
nyttigare än vitt bröd.
inte intresserad av om
bröd är nyttigt eller inte.

Konsumenten, med stor K,
existerar med andra ord inte.

I alla länder samman-
kopplas dock fullkornsbröd
med fibrer.

I England sammankopp-
las det också med hjärthälsa.

3
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t Hjälpa konsumenter att
hitta livsmedel med fullkorn
och förstå hälsofördelarna
med dem 
t Hjälpa media att skriva
korrekta, relevanta texter
om fullkorn
t Hjälpa tillverkare att göra
läckra fullkornsprodukter 

Det har varit fem aktiva år
för Fullkornsrådet som
bland annat sett antalet nya
fullkornsprodukter öka med
1200 procent sen år 2 000.
Då räknade man till 161 full-
kornsprodukter på markna-
den, i mitten av 2007 regist-
rerades cirka 2 500
produkter.

Över 1 400 produkter bär
idag Fullkornsrådets full-
kornsmärke, ett av de vikti-
gaste hjälpmedlen för konsu-
menter som söker
fullkornsprodukter.

I november var Fullkorns-
rådet värd för en stor konfe-
rens i Kansas City, där
huvudämnet var en ny
kampanj riktad till restau-

ranger. Namnet är ”Just ask
for whole grain”. Man vill
komma ifrån det dödläge
som lätt uppstår när restau-
ranger inte serverar fullkorn
därför att inte gästerna frå-
gar efter det och gästerna
inte frågar efter fullkorn där-
för att det i alla fall inte ser-
veras.

Konferensen i Kansas City
var en stor sammandragning
av fullkornsförespråkare och
experter från hela världen
och många av de projekt vi
berättar om i C presentera-
des där.

Wheat Foods Council
I usa finns också Wheat
Foods Council (Veterådet),
som sedan 1972 arbetat med
forskning, utveckling och
information om vete ”från
jord till bord”. Veterådet
förespråkar också fullkorn
och samarbetar med Full-
kornsrådet i olika samman-
hang. Make half your grains
whole är ett av budskapen.

FULLKORNSMÄRKET 
VISAR VÄGEN

2002 bildades The Whole Grain Council (Fullkornsrå-
det) vid ett möte i San Diego, USA. Mjölnare, livsme-
delsproducenter, forskare och kockar stod bakom orga-
nisationen som arbetar med att:
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KREATIV 
BAKNINGI höst avgjordes 

EM för Unga 

Bagare i Göteborg.

C har följt det svenska laget, Jeanette Sjöö och Linda Lundh.

Bakning har blivit en tävlingssport och uppladdningen för vårt

svenska landslag pågick i flera månader. 

C_08  07-12-18  09.16  Sida 8



idétidskriften C nr 3–4   2007 9

”
”

Det är en morgon i slutet av augusti.
Vi befinner oss i Nord Mills utveck-
lingsbageri i Malmö tillsammans
med 23-åringarna Jeanette Sjöö och
Linda Lundh och deras lagledare
Bertil Elvin från Sveriges bagare och
konditorer. Tjejerna kör igång klock-
an åtta. De har fått en egen plats i
bageriet med bakbord, ugnar, jäs
och alla hjälpmedel de kan tänkas
behöva.

t – Det är perfekt att vi kan vara i det här
bageriet. Det är både välutrustat och lätt-
arbetat. Ska man tävla i så här stora sam-
manhang så är det viktigt att ge ungdo-
marna en chans att träna ordentligt, säger
Bertil Elvin. 

Idag står matbröd, franskbröd och wie-
nerbröd på schemat. Planen för vilka
recept Jeanette och Linda ska tävla med
börjar ta form, även om många detaljer
återstår. 

Båda har valt skådebröd före tårta, det
känns roligast.

– Egentligen är det väl fler saker som
kan gå fel eftersom det är en mer levande
deg än tårta, säger Jeanette. Men det blir
mer sport också... Jag har bakat varje dag
hela sommaren. Jag brukar stanna kvar
efter jobbet och träna. 

Jeanette tänker baka upp Ostindiefara-
ren Götheborg med en silhuett av staden i
bakgrunden. Temat på EM i år är nämli-
gen segling.  

Seglingstemat får gärna märkas även i
de andra kategorierna men det är inget
krav. Idag provbakar Jeanette ett mat-
bröd med tång i. När det tas ut ur ugnen
skär hon en skiva och provsmakar: 

– Det var OK men jag ska nog prova
med lite mer tång nästa gång. Jag vill att
det ska ha en tydligare smak av hav, säger
hon fundersamt mellan tuggorna. 

Hjärtformade frallor
Ugnen piper och nästa plåt med matbröd
är klar. Tjejerna knackar och känner på
bröden. Sedan skär de upp sitt gemen-
samma matbröd.

– Det var jättegott men det håller inte
måttet utseendemässigt, säger Linda lite
besviket och får medhåll av Jeanette. De

konsulterar sina receptsamlingar och
bestämmer sig för att provbaka ett nytt,
rågmjölsbaserat bröd istället.  

Linda lägger sista handen vid sina
franskbröd. Hjärtformade frallor med
vallmo- och sesamfrön och små, flätade
historier som ser mycket aptitliga ut. Jea-
nette rullar en av sina fyra sorters frukost-
bullar i gratängost och timjan. 

På andra sidan bakbordet mäter Jea-
nette noggrant ut 9 x 9 centimeter stora
degrutor. Hon snittar rutorna, lägger på
kokosrullade ananasstavar, viker över ett
hörn av degen och trycker till. 

Båda tjejerna är förväntansfulla och
pirriga inför tävlingen. Ett visst favorit-
tryck har de på sig eftersom Sverige lyck-
ats med bedriften att komma på pallen
nästan varje år under det senaste decen-
niet, antingen individuellt eller i lag. 

Tidsschemat måste hålla
Klockan tre börjar Jeanette och Linda att
väga upp alla ingredienser inför morgon-
dagens bakning. 

– I morgon blir det allvar! Då ska vi
köra igenom allt på tid för första gången.
Tidsgränsen får man inte spräcka. Varje
minut över fem timmar ger minuspoäng,
berättar tjejerna som kommer att arbeta
efter ett nedskrivet tidsschema. 

Utom hörhåll för de unga bagarna för-
klarar Bertil Elvin luttrat att morgonda-
gen troligtvis kommer att innebära rejält
spräckta tidsramar. 

– Så är det alltid, det hör till. Det är då
jag kan komma in och tipsa om hur man
skulle kunna förenkla vissa moment för
att tjäna några minuter. Målet är att baka
igenom programmet på fyra timmar. På
tävling tar allting längre tid och då behö-
ver man den där timman, säger han. 

Den engagerade lagledaren slänger ett
öga på Jeanette Sjöö och Linda Lundh som
skjutsar in dagens sista bröd i ugnen. Bryter
en bit av ett frasigt wienerbröd och konsta-
terar att det ser ganska ljust ut för bagarna. 

A V J E A N E T T E  B E R G E N S T A V    F O T O P A T R I K  B E R G E N S T A V / R E P O R T A G E T E A M E T

TRÄNINGSPASSET

Lagledaren Bertil Elvin med Jeanette Sjöö och Linda Lundh.

SKA MAN TÄVLA I SÅ HÄR
STORA SAMMANHANG SÅ 
ÄR DET VIKTIGT ATT GE UNG-
DOMARNA EN CHANS ATT 
TRÄNA ORDENTLIGT 

Läs om                     sidan 11TÄVLINGEN
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JEANETTE SJÖÖ
ålder 23 år
bostadsort Göteborg (kommer ifrån Lilla
Edet)
bakgrund Sade redan i mellanstadiet att
hon skulle bli bagare. Treårigt livsmedelspro-
gram, inriktning bageri och konditori på
Ester Mosessons gymnasium i Göteborg.
Ettårig påbyggnadutbildning med avlagt
gesällprov. Vann SM för Unga bagare 2007. 
jobbar på Anrika konditoriet Eva’s Paley i
Göteborg.
bakar helst Varierat. Ena dagen matbröd,
andra dagen tårtor. 
Om bagaryrket: Det känns som om jag har
valt rätt! 
bagarpåbrå Mamma har alltid bakat myck-
et hemma men jag är den första yrkesverk-
samma bagaren i släkten. 
bagardröm Först vill jag skaffa mig yrkes-
erfarenhet men sedan skulle jag gärna starta
ett eget litet kombinerat bageri och konditori
med servering. 
inför em Det ska bli kul att få mäta sig
med andra unga bagare och få se hur bra jag
egentligen är.

LINDA LUNDH
ålder 23 år
bostadsort Alingsås
bakgrund Har bakat sedan barnsben. Bör-
jade extrajobba på farbroderns bageri, Ger-
das bageri, vid 14 års ålder. Treårigt livsme-
delsprogram, inriktning bageri och konditori
på Almåsgymnasiet i Borås, ettårig påbygg-
nadsutbildning med avlagt gesällprov. Job-
bat ett år på Lennartssons bageri, Alingsås.
Kom tvåa i SM för Unga bagare 2007.  
jobbar på Ica Maxis bageri och konditori i
Alingsås. 
bakar helst Allt är kul! Tårtor och marsi-
pan skulle jag gärna baka mera. 
om bagaryrket Det är ett roligt hantverk
som jag alltid har älskat. 
bagarpåbrå Min farbror har ett bageri och
min farfars kusins pappa startade Ljung-
blads konditori i Alingsås.  
bagardröm Att få göra allt ifrån grunden i
ett litet bageri, allra helst utomlands.  
inför em Siktar på medalj men tar det inte
på blodigt allvar. 

UNGA BAGARLANDSLAGET 
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Finalen i det 37:e Europamästerska-
pet för Unga bagare avgjordes på
Ester Mosessons Gymnasium i
Göteborg i slutet av oktober. 24
unga bagare från tolv länder deltog.
Claudia Furger från Schweiz vann
individuellt. Österrike och Nederlän-
derna kom tvåa och trea. Kreativi-
tetspriset gick till Danmark. 

t Spisrosor som rodnar i takt med att gra-
derna stiger och minuterna tickar, hör till. 

På fem timmar ska de tävlande hinna
baka ett tjugotal matbröd. Därtill kom-
mer 60 frallor, 60 bullar och 60 wiener-
bröd av fyra sorter vardera. Och så förstås
det spektakulära skådebrödet, publikens
favorit, som bakas av fyra kilo deg. 

När tiden är ute kontrollvägs, prov-
smakas och skärskådas bakverken av
juryn. Bedömningen sker utifrån en
mängd faktorer – alltifrån hårdheten på
skorpan och strukturen på inkråmet, till
utseende och nytänkande. 

Under tävlingen går jurymedlemmarna
runt och bedömer de unga bagarnas hant-
verksskicklighet. Även publik och press
kan följa deras göranden på nära håll, så
det gäller att hålla nerverna i styr. 

Nytänkande
Sverige har deltagit i EM 18 gånger.
Bakom satsningen står Ester Mosessons
gymnasium, Sveriges Bagare och Kondi-
torer samt Lantmännen Mills.  

– Vi tycker att Unga Bagare är ett vik-
tigt arrangemang. Det är publikt och kul
och ger yrket uppmärksamhet. Med de
unga bagarna gynnas tillväxten och det är
tilltalande att ge yngre förmågor en chans
att utvecklas. Nytänkande och kreativitet
är nyttigt för branschen, säger Jette Berg-
wall, försäljnings- och marknadsdirektör
på Lantmännen Mills. 

– Idéerna är alltid deras egna, säger lag-
ledaren Bertil Elvin. Hela poängen är ju
att få in ett nytänk som vi som är gamla i
gården inte har. 

Han berättar att juryn brukar uppskat-
ta en positiv attityd hos de tävlande, det
ska synas att det är roligt att baka. De tit-
tar också på hur samarbetet fungerar och
vilken ordning och hygien bagarna har. 

Det är det tionde unga bagarlandslaget
Bertil Elvin tränar och han har hunnit se
det mesta. Tårar och tandagnisslan för-
stås, men mest av allt en massa bakglädje,
höga ambitioner och flödande kreativitet. 

– Vi har ett rutinerat lag i år. Det märks
att de har varit ute på arbetsplatser för de

är vana vid att ta ansvar och de håller bra
ordning på sig själva och sina saker. Des-
sutom har de mängder av idéer och de har
lätt för att tänka om när något inte funge-
rar, berömmer Bertil Elvin.  

Intresset ökar
Han anser att mästerskapen för unga
bagare givit bagaryrket välförtjänt upp-
märksamhet och tycker att yrkets status
är på väg uppåt: 

– I bruset av allt som finns så är det vik-
tigt att ha en plattform för att visa upp sig.
Under den senaste tioårsperioden har det
hänt enormt mycket. Det är ett större 

tryck på utbildningarna och alltfler ung
domar vågar starta eget. Det är roligt! 

Det svenska laget blev alltså utan pris
den här gången, men kommer snart över
det.

Och medalj eller inte – kanske är den
största vinsten för två unga bagare i bör-
jan av sina karriärer ändå att vara uttagna
till EM-laget med allt vad det innebär av
uppbackning, tid och resurser. 

– Det har varit otroligt kul att få hålla
på och provbaka så många olika bröd och
ha tid att experimentera som vi fått göra.
Jag redan lärt mig jättemycket och det
poppar upp nya idéer hela tiden, säger
Jeanette. 

TÄVLINGEN

DET HAR VARIT OTROLIGT KUL

ATT FÅ HÅLLA PÅ OCH PROV-

BAKA SÅ MÅNGA OLIKA BRÖD

OCH HA TID ATT EXPERIMEN-

TERA SOM VI FÅTT GÖRA.

JAG REDAN LÄRT MIG JÄTTE-

MYCKET OCH DET POPPAR

UPP NYA IDÉER HELA TIDEN 

”

”
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A V  Å S A  N Y Q U I S T  B R A N D T    F O T O  E S T E R  S O R R I

t Den syrliga pannkakan görs av teff, ett
sädesslag med ovanligt högt närings- och
fiberinnehåll. Och tur är väl det. I det fat-
tiga landet på Afrikas horn äter man näm-
ligen injera varje dag – morgon, middag
och kväll.

Det viktigaste med injeran, säger Nunu
Kebede, är ögonen.

– Visste du det, förresten? Att injeran
har ögon?

Vi sitter på altanen till det hus där
Nunu sedan många år är anställd som
hushållerska. Där ute ligger Addis Abeba,
Etiopiens myllrande, hektiska och
påträngande huvudstad – men på den här
sidan porten doftar bougainvillean ikapp
med rosorna, här leker barnen i den prun-
kande trädgården och det enda ljud som
når oss från yttervärlden är klangen från
kyrkklockorna i fjärran.

Till vardag och fest
– En injera utan ögon, eller med alltför
små ögon, går inte att äta, fortsätter
Nunu. Och bara den som är tillräckligt
skicklig vid pannan, som vet precis hur
het den ska vara och hur länge smeten ska
gräddas, bara den kan kalla sig en skicklig
husmor.

Den svenska familj som för närvarande
bor i huset är inte så förtjust i injera. Nunu
ser besviken ut. Men hemma hos henne
serveras den syrliga pannkakan varje dag.
Morgon, middag, kväll. Vardag som fest. 

Tröttnar hon aldrig på att äta samma
sak varje dag? På brödet, och på den sås
av starkt kryddade bönor som hos henne
och de flesta fattiga etiopier är vad som
bjuds till?

– Nej, tvärtom. Annan mat skulle jag
nog tröttna på direkt men injera klarar
jag mig inte utan. Jag är beroende, skrat-
tar hon. Och när det är något särskilt,
som vid högtider eller helgdagar, då har vi
ju kött också.

Sen urminnes tider
Längs Addis Abebas gator ligger restau-
rangerna på rad. Alla de stora internatio-

Afrikansk mat börjar hitta vägen även till Sverige. 
Det innebär att allt fler får göra bekantskap med inje-
ra, Etiopiens nationalrätt. C har sökt upp injeran i
hemlandet, där den är stommen i maten sen urmin-
nes tider. 

SÅ ÄTER MAN 
INJERA I ETIOPIEN
SÅ ÄTER MAN 
INJERA I ETIOPIEN

MORGON
MIDDAG
KVÄLL
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nella köken finns representera-
de i denna tremiljonersstad;
det italienska, det kinesis-
ka, det franska och många
andra. Men de allra flesta
restauranger är små, med
en enda rätt på menyn:
Etiopiens nationalrätt
injera. Och likadant är det
överallt. Trots att det fattiga
landet på Afrikas horn befol-
kas av ett 70-tal folkgrupper, av
kristna och muslimer, av nomader och
moderna storstadsbor, så står det syrliga
brödet överst på matsedeln i så gott som
alla hem. Vilka såser och röror man äter
till varierar beroende på var i landet man
bor och på hur mycket – eller litet – peng-
ar man har. Men injera utgör stommen i
den etiopiska dieten och så har det varit
sedan urminnes tider.

En social övning
På Yod Abyssinia är det redan ganska
mycket folk, trots att klockan knappt sla-
git tolv. Hit till vad som allmänt betraktas
som en av Addis bättre injerarestauranger
kommer både välbärgade etiopier och
”faranjis”, det vill säga utlänningar, för
att avnjuta den syrliga pannkakan.

Restaurangen öppnade 2004 men har
redan vunnit flera medaljer för sitt kök,
berättar föreståndaren Aregawi Glselas-
sie som har gått med på att introducera
oss i konsten att äta på etiopiskt vis.

– Just nu firar vi påsk och då är det
många som fastar, det vill säga de äter
varken kött eller ägg, förklarar han
medan vi slår oss ned på några låga pallar
med ett lika lågt, runt bord i mitten.

Där ska tallriken med pannkakorna pla-
ceras. Pannkakorna, eller bröden, travas
ovanpå varandra och på den översta ligger
små klickar med såser och röror. Var och en
bryter av en liten bit pannkaka och använ-
der den som ”sked”. Att äta injera visar sig
vara lika mycket en social övning som en
måltid – man delar inte bara varandras säll-
skap utan också injera och tillbehör. 

– Men först måste man tvätta
händerna, poängterar Arega-

wi Glselassie och vinkar till
sig en av servitriserna.

Medan denna häller vat-
ten över våra händer
berättar Aregawi att priset
på teff har gått upp med

hundra procent det senaste
året. På marknaderna runt

om i huvudstaden, där restau-
rangen köper sitt teffmjöl, har det

blivit glesare mellan kunderna. Senare
får vi veta att prisstegringen beror mindre
på felslagna skördar och mer på den sväl-
lande militärbudgeten som bidragit till en
ekonomisk kollaps.

– Det är svåra tider nu, både för restau-
rangen och för vanligt folk. Alla är vi ju
beroende av att kunna köpa teff, säger
Aregawi.

Kryddat och välsmakande
Men här på Yod Abyssinia är det som sagt
fullt med folk och när servitrisen bär in
fatet med välgräddade injeras, med gott
om ”ögon”, glömmer vi för en stund fat-
tigdomen där ute och njuter av maten. Vi
har beställt pannkakor gjorda på brunt
teff, som är nyttigare än det vita och i vårt
tycke också godare, och eftersom vi inte
fastar får vi både grönsaker och kött till.
Små högar med såser och röror i allehan-
da färger; bönor, ärtpuré, stark ost och
linser, spenat, kål och så några som inne-
håller kyckling, lamm, nötkött och kött-

färs. Allting delikat kryddat och välsma-
kande. Några såser river till ordentligt i
munnen men de flesta är inte starkare än
att även en svensk gom klarar av dem.
När en sås tar slut får man genast påfyll-
ning, och detsamma gäller om man öns-
kar mer bröd.

Efter maten, och efter att återigen ha
tvättat händerna, går vi ut i köket för att få
se när injeran tillagas. Där ute råder febril
aktivitet och det är fullt med folk som
skickligt springer fram och tillbaka utan
att krocka i det avlånga och ganska trånga
köket. Men – där finns varken stekpannor
eller pannkakssmet? Aregawi Glselassie
skrattar när han ser vår besvikna min.

– Injeran gräddas på natten. Det är
bara då som strömtillförseln är tillräck-
ligt säker, när folk sover och har stängt av
alla elektriska apparater. 

teff, som injera görs av hör till familjen ett-åriga gräs och kallas ibland också kär-
leksgräs. Det finns två sorters teff, vitt och brunt. Det bruna innehåller mer järn men i
Etiopien anses det vita finare. Eftersom axen är oerhört små är det omöjligt att separe-
ra grodden från skalet och därför görs mjölet på hela korn. Den höga närings- och fiber-
halten, och det faktum att teff är naturligt fritt från gluten, har gjort att efterfrågan på
mjölet ökar också i Europa. Till exempel har teff blivit populärt bland maratonlöpare
och andra som ägnar sig åt uthållighetssporter. Teff i liten skala odlas numera bland
annat i Tyskland och Nederländerna och försök har också gjorts här i Sverige, med
hjälp av bidrag från EU.

Att äta Injera är en social övning lika väl som en kulinarisk. Gräddningen sker på natten när strömtillförseln är
säker.

Vit eller brun Injera.
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t Xylan är ett ämne som
omger oss dagligen. I
varje träd, krukväxt
och grässtrå finns det.
Särskilt höga halter är
det i skaldelar från våra
vanliga sädesslag. Trots
att man har känt till och
forskat kring ämnet sedan
1950-talet är det inte förrän
nu man har hittat använd-
ningsområden för det.

Chalmersdoktoranden
Maria Gröndahl, examensarbe-
taren Lisa Eriksson och professor
Paul Gatenholm arbetade med möjli-
ga användningsområdet för xylan när
de upptäckte att den kan bilda en luft-

tät film. De såg möjligheterna att använ-
da materialet som syrebarriär i förpack-
ningar i stället för syntetiska plaster och
aluminium och skickade in patentansö-
kan. Under hösten 2004 bildade de före-
taget Xylophane. 

Sedan dess har de utvecklat produkten
och funnit nya fördelar med

materialet. 
– Vi upptäckte snart att fil-

men även var en bra barriär för
fett och dofter, egenskaper

som också är viktiga vid
förpackning av livsme-

del, säger Maria Grön-
dahl.

Längre hållbarhet
Genom att bestryka kar-
tong eller annat förpack-
ningsmaterial med ämnet
kan produkternas håll-
barhet förlängas. Använd-
ningsområdena är många.
Förpackningar till juice,
chips och djurfoder är bara

några av de produkter som har
diskuterats. 
Produkten ligger i startgroparna

för att komma ut på marknaden.
Maria Gröndahl och Lisa Eriksson

idétidskriften C nr 3–4   200714

A V K A R L - J O H A N  B Ö R J E S S O N

Restprodukter av korn håller chips-
påsen lufttät istället för aluminium.
Det är en möjlig framtid efter en
upptäckt vid Chalmers Tekniska
Högskola.

– Materialet är både miljövänligt
och förhållandevis billigt i storskalig
produktion, säger Maria Grön-
dahl som är en av innova-
törerna. 

HÅLLER
MATEN
FRÄSCH

har haft kontakt med flera olika förpack-
ningsföretag som är intresserade av deras
produkt. Under våren har de gjort sina
första test i industriell skala med lagrings-
säckar för kryddor. 

– Det rör på sig nu och vi hoppas att
våra första produkter är ute på markna-
den inom ett år, säger Lisa Eriksson. 

Förnybara råvaror
Xylophane har vuxit fram inom företag-
sinkubatorn Chalmers Innovation och
fått flera stipendier. Företaget var även
nominerat till årets avknoppningsföretag
2006 av Ingenjörsvetenskapsakademin
(iva) och Connect och de har fått upp-
märksamhet för miljöfördelarna med
materialet. Till skillnad från konkurren-Prototyp.
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terna, olika syntetiska plaster och alumi-
nium, är bioplasten producerad av förny-
bara råvaror. 

– I och med ett stigande oljepris ökar
efterfrågan på alternativa produkter.
Eftersom materialet produceras av vegeta-
bilier sker inte heller något nettotillskott
av koldioxid, säger Lisa Eriksson.

– Och råvarutillgången är det inget pro-
blem med. Xylan finns i växternas cellväg-
gar och är en av de allra vanligaste kolhyd-
raterna på jorden, säger Maria Gröndahl.  

Restprodukter 
Råvaran som har använts vid försöket är
skal från korn. Företaget tittar även på
möjligheterna att använda skaldelar och
kli från bland annat havre, korn och vete.

Samtliga spannmål har höga halter xylan,
men egenskaperna skiljer sig något mel-
lan varandra.

Kornskal består ungefär till hälften av
xylan. Ämnet utvinns genom en extrak-
tionsprocess och torkas till ett pulver som
sedan i sin tur är basen för bioplasten. Före-
taget hoppas att kunna samarbeta med
olika producenter för att framställa
xylan. 

– Kli och skal är idag restpro-
dukter från jordbruket som det
är svårt att få avsättning för.
Genom att framställa xylan
skulle den situationen kunna
förändras, säger Maria Grön-
dahl. 

Kornskal är en restprodukt från spannmålspro-
duktion och används som råvara vid framställning
av bioplasten.

Forskare som har blivit företagare. Mathias Danielsson, Maria Gröndahl och Lisa Eriksson på företaget Xylophane har tagit fram en plastfilm som är producerad av
spannmålsrester. Förpackningar bestryks med bioplasten som håller fetter och aromämnen inne och stänger ute syre. 
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När Louise Toresson presenterade
sitt examensarbete som copywriter
hade hon bakat farmors rullrån och
fyllt med personliga budskap, likt
kinesiska lyckokakor.

Det är såna påfund som kan göra
en till Årets Hembakare.

t 25-åriga Louise från Östersund fick
titeln för 2007 med följande motivering
från Hembakningsrådet:

”Louise har på ett personligt sätt och
med glimten i ögat smält samman ett tra-
ditionstyngt bakarv från tidigare genera-
tioner och andra kulturer till lustfyllda
bakverk med moderna budskap.”

Louise har just flyttat tillbaka till sina
jämtländska rötter i Östersund för att fri-
lansa i sitt yrke. Glädjen att baka hemma
fick hon med sig både från sin mamma
Yvonne och från sin farmor.

Louise växte upp i jämtländska Trångs-
viken, en expansiv by mellan Östersund
och Åre, med 700 invånare och 80 före-
tag. 

Rullrån med budskap
Under gymnasietiden i Östersund var hon
utbytesstudent i Italien under ett år. Där
lärde hon sig älska italiensk mat. Under
alla skollov på helger och emellan studier
jobbade Louise på ett konditori på Frö-
sön. Efter gymnasiet blev det backpack-
ing i Asien, pubjobb i London och
säsongsjobb i de svenska fjällen. Sen var
det dags för utbildning ”på riktigt”.Till
examensarbetet kom bakintresset till
pass. Louise bakade rullrån efter farmors
recept, fyllde de med personliga budskap,
likt kinesiska lyckokakor.

Är det farmor som inspirerat Louise till
att gilla bakning?

– Ja, säger Louise, min farmor bakade
gärna, mycket småkakor och bullar.

– Rullrånen fick man lära sig att äta
med respekt. Dels var de sköra och fina.
Dels visste man att de inte var några snab-
bakade, skurna kakor.

– Men jag ska inte glömma min
mamma. Hon är den grymmaste av alla
egentligen. Många vänner har skockats
hemma hos oss för att få njuta av Yvonnes
bullar och kakor. I tonåren har man ju
många kriser och de löser man bäst med
en lång fikakväll.

Louise började sin bak-karriär som 6-åring

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

ÅRETS HEMBAKARE  

FARMORS RULLRÅN
KRÄVER RESPEKT
bland degskålar och bunkar. Alla barn i
förskolan fick ta med sig ingredienser
hemifrån för att lära sig att baka socker-
kaka. Louise fick snabbt kläm på recep-
tet och tillbringade sedan varje eftermid-
dag hemma i köket med ett
sockerkaksbak, till de tre äldre sysko-
nens stora glädje!

Vad mamma Yvonne tyckte förtäljer
inte historien.

Vad tycker Louise om kanelbullar?
– Man kan inte annat än älska kanel-

bullar! Och det finns bara ett sätt att äta
bullen på – man snurrar upp den. Att bara
ta en tugga är lite respektlöst, tycker jag.

Louise dagar fylls nu av arbetet med att
etablera sig på den nygamla hemorten.

– Jag längtar efter ett eget kök så jag
kan baka mammas grymma banankaka,
säger hon. Det jag gillar mest med bakning

är dekorerade eller fyndiga saker. Små
detaljer som gör det till något mera. Till
exempel sockerbitar med hjärtan på eller
riktigt ordentligt garnerade tårtor.

Louise Toresson för bakglädjen vidare.

Birgit Nilsson Bergström från Hembakningsrådet
över lämnar diplomet.
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12–16 bitar
75 g smör
2 msk mjölk
3 dl strösocker
1/2 tsk salt
1 1/2 tsk vaniljsocker
2 äggulor
2 bananer
2 1/2 dl vetemjöl
1 tsk bikarbonat
2 äggvitor
Ev kokosflingor

Smält smöret i en kastrull och låt det svalna.
Tillsätt mjölk, socker, salt, vaniljsocker och äggulor. 
Mosa bananerna ordentligt och rör ner dem.
Blanda samman mjöl och bikarbonat och rör ner det
i smeten. Vispa vitorna till hårt skum och vänt försik-
tigt ner dem i smeten.
Häll smeten i en välsmord, bröad slät 2-liters kak-
form och grädda i 175 graders ugnsvärme i 45-50
minuter.
Låt kakan svalna något i formen innan den vänds
upp på ett fat. Dekorera eventuellt med kokosflingor.

FARMORS RULLRÅN
För att kunna grädda rånen måste du ha ett rån-
järn. Ta inte för mycket smet.
Lägg gärna in en liten lapp med ett ordspråk eller
ett spännande meddelande i varje rån.

100 g rumsvarmt smör
1 1/2 dl strösocker
2 ägg
2 1/2 dl vetemjöl
1/2 dl vatten

MAMMAS BÄSTA BANANKAKA

Vispa smör och socker
fluffigt. Blanda ner övri-
ga ingredienser. 
Smeten ska inte vara
för tjock (Man kan
späda med lite mera
vatten efterhand). 
Värm och smöra rånjär-
net. Klicka ner lite smet
i taget och grädda
rånen.
Rulla samman rånen
medan de fortfarande
är varma.
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Kan en modern nordisk kost skydda
mot hjärtsjukdom?

Den frågan ska ett stort svenskt
forskningsprojekt försöka svara på.

Målet är att skapa en nordisk
kostportfölj för god hjärthälsa.

t Fullkorn av havre, råg, korn och vete.
Rapsolja. Strömming, lax och sill. Magert
kött och fågel av hög kvalitet. Bönor och
ärter. Smakrika rotfrukter, bär och frukter.

Att vår nordiska mat har höga kulina-
riska värden är väl känt. 

– Den nordiska kosten innehåller
många fina råvaror med höga hälsovär-
den säger projektledaren Viola Adams-
son, nutritionsansvarig inom Lantmän-
nen. En del har paralleller i den så kallade
medelhavskosten, som anses främja
hjärthälsa. Det handlar till exempel om
fettkvalitet. Vår nordiska rapsolja har
lika nyttigt fett som olivolja. Våra feta fis-
kar som lax och strömming innehåller
stora mängder hälsosamma fettsyror.

– Vi har också en rad spannmålssorter

och produkter med lösliga fibrer, som har
dokumenterat kolesterolsänkande effekt.
Dit hör havre, havrekli och korn. Korn
var länge en viktig stapelvara i vår mat,
som drygade ut och höjde hälsoinnehållet
i livsmedel som pölsa och isterband.

Med denna utgångspunkt har Viola
satt samman en nordisk kostportfölj, som
ska testas på ett 90-tal försökspersoner
för att se om deras kolesterolvärden
påverkas. En rad andra markörer för
hjärt- och kärlsjukdom ska också mätas
under studien, som genomförs under
våren 2008.

Portföljdiet
En utgångspunkt för studien är den kana-
densiske professorn D.J. Jenkins så kalla-
de portföljdiet för att sänka kolesterol-
värdena hos friska försökspersoner.

Han satte samman en diet som innehöll
de livsmedel, som i USA och Kanada
anses ha dokumenterade kolesterolsän-
kande egenskaper. Det är lösliga fibrer
från havre och korn, växtsteroler, soja-
protein och mandel.

Vart och ett av dem har visat sig kunna
sänka kolesterolvärdet med 5–10 pro-
cent. Nu ville professor Jenkins se om
effekten ökade om försökspersonerna åt
alla fyra livsmedlen samtidigt.

Totaleffekten av dieten uppmättes till
29 procents minskning av kolesterolvär-
det, alltså mer än för varje livsmedel för
sig. Minskningen är i samma storleksord-

NORDISK 
KOSTPORTFÖLJ
NORDISK 
KOSTPORTFÖLJ

– Den nordiska kosten innehåller många fina
råvaror med höga hälsovärden säger projektleda-
ren Viola Adamsson, nutritionsansvarig inom
Lantmännen.

För god 
hjärth

älsaFör god 
hjärth

älsa

A V  M A U D  L I N D B L Å  
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ning, som den man fick av första genera-
tionens kolesterolsänkande läkemedel.

– En annan inspirationskälla är de stu-
dier som nyligen visade att det verkar som
om en hälsosam kost som är anpassad till
matvanorna där man bor får större effekt,
berättar Viola. Tanken är att vi männi-
skor under seklernas gång anpassar oss
till den omgivning och den mat vi lever
med. Det fenomenet ligger bakom att
människor har kunnat leva och vara fris-
ka även med mycket extrema dieter.

Ett 90-tal friska försökspersoner deltar
i studien under våren.

Försökspersonerna kommer att få äta
en kost med en detaljerad nutritionspro-
fil, och bestämda mängder av viktiga
näringsämnen som betaglukaner och fler-
omättade fetter.

Försöksperioden är sex veckor. Före
och efter mäts olika markörer för hjärt-
hälsa, exempelvis ldl, det onda koleste-
rolet.  

C återkommer med rapporter från stu-
dien.

Vi människor anpassar oss

under seklernas gång  till

den omgivning och den

mat vi lever med. Det feno-

menet ligger bakom att

människor har kunnat leva

och vara friska även med

mycket extrema dieter.

Vi människor anpassar oss

under seklernas gång  till

den omgivning och den

mat vi lever med. Det feno-

menet ligger bakom att

människor har kunnat leva

och vara friska även med

mycket extrema dieter.

projektledare och ansvarig för den nor-
diska kostportföljen:
Viola Adamsson, nutrition manager, 
Lantmännen Food R&D 
vetenskaplig rådgivare:
Bengt Vessby, professor em. i klinisk 
näringsforskning, Uppsala universitet. 
ansvarig för den kliniska studien: 
Birgitta Sundberg, Agr.Dr, Centrum för klinisk
prövning av livsmedel, Uppsala. 
ansvarig läkare: Eskil Hammarström, 
Mitt hjärta, Bollnäs  
ansvarig sjuksköterska:
Ing-Britt Fredriksson, Mitt Hjärta, Bollnäs 

dietister: Maria Allard, Bollnäs/Göteborg
Helena Jonsson, Hudiksvall 
ansvarig för produktion av försökskost
Anna Reumark, Lantmännen Food R&D, Sthlm 
kontaktperson hotell och restaurang-
programmet torsbergsgymnasiet, 
bollnäs: Håkan Höglund, Bollnäs 
kost- och näringsdata: 
Claes Wallentinsson, Bromma 
finansiär: Stiftelsen Cerealia FoU

EN NORDISK KOSTPORTFÖLJ 
och dess effekt på markörer för hjärt-kärlsjukdom

””

””
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t Matens nordiska identitet sitter i råva-
rorna, men också i smakerna. 

Dill, pepparrot, nypon, blåbär är sma-
ker som omisskänligt hör samman med
vårt nordiska smakarv.

Maten till den nordiska kostportföljen
kommer att lagas upp av elever vid hotell-
och restaurangprogrammet vid Torsber-
gagymnasiet i Bollnäs kommun under led-
ning av Anna Reumark, Lantmännen
Food R&D.

Tillsammans med dem håller Viola
Adamsson nu på att utarbeta recept och
smaker.

C:s läsare får prova tre recept. 

LAX MED KOKT POTATIS
4 port

4 st laxfiléer
dill efter smak
citron efter smak
svartpeppar
600 g potatis
300 g morot
300 g broccoli

Sätt ugnen på 200 grader.
Krydda fisken med svartpeppar och tillsätt dill och
citronskivor på ovansidan av laxen. Lägg fisken i
en ugnsfast form och tillaga den i ugnen i cirka 15
minuter. Koka under tiden potatis, morötter och
broccoli (i olika kastruller).

Servera laxen med de kokta tillbehören.
Inget extra salt behövs eftersom dill och citron är
så smakrikt i sig.

Istället för potatis går det utmärkt att ha full-
kornspasta, matkorn, mathavre eller matvete till
måltiden.

2 dl (140 g) mathavre
240 g falukorv (18 % fett)
1 gul lök
1 msk flytande margarin
1 pkt MiniMat (2 dl) eller vegabiliskt alternativ
med 6 % fett.
2 msk tomatpuré
1 1/2 msk senap
svartpeppar
1 pkt (380 g) kokta vita bönor (borlotti)
1 hel ättiksgurka

Koka mathavren enligt anvisning på förpack-
ningen. Strimla korv och skiva lök. Stek korv
och lök i flytande margarin på svag värme
tills allt fått färg. 

Tillsätt MiniMat, tomatpuré, senap och
svartpeppar. Låt småkoka i några minuter
och tillsätt därefter bönor och hackad ättiks-
gurka. Servera med mathavre eller matkorn
tillsammans med nordisk råkost. 

I detta recept används inget salt eftersom
korv är smakrikt i sig.

4 port

4 st kycklingfiléer
1 msk rapsolja
1 hackad röd chili
1 vitlöksklyfta
1 krm gurkmeja
vitpeppar
1 strimlad röd paprika
4 dl broccolibuketter
1 pkt MiniMat (2 dl) eller vegabiliskt alterna-
tiv med 6% fett
2 msk kycklingfond
4 portioner (280 g okokt) fullkornspasta

NORDISKA SMAKER
Inspiration tillInspiration till

Strimla kycklingfiléerna och fräs med rapsolja
i en panna under omröring cirka 10 minuter.
Tillsätt chili, vitlök samt kryddor och fräs
ytterligare någon minut. Tillsätt därefter pap-
rika, broccoli, MiniMat och kycklingfond och
låt puttra i ytterligare 10 minuter.

Koka fullkornspasta enligt anvisningen på
förpackningen.

Servera med rårivna morötter och strimlad
vitkål.

I receptet används inget extra salt, efter
kycklingfond smaksätter rätten.

FULLKORNSPASTA MED KYCKLING

MATHAVRE MED KORV STROGANOFF
4 port
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OMEGA 3
De största effekterna anses
omega 3-fettsyrorna ha för
att motverka hjärt- och
kärlsjukdomar och inflam-
mationer. Men de tillmäts
betydelse för allt från fos-
terutveckling och barns
inlärning till antidepres-
sion och åldersrelaterade
synproblem, liksom vissa
cancerformer.  

Som råvaror används
allt från mikroalger och
fiskoljor till frö och olja
från lin, raps, hampa eller
nötter. Fet fisk och valnöt-
ter innehåller naturligt
långkedjiga omega 3-fett-
syror och en rad livsmedel
berikas: bröd, frukostfling-
or, kex och bars, matfetter,
mjölk, juicer, glass, yog-
hurt.

Genom att tillsätta
omega 3-fettsyror till djur-
foder produceras ägg,
mjölk och nötkött med
omega 3.

ORGANICS 
(motsvarar svenska ”eko-
logiskt”)
Uvecklingen har varit stark
under flera år. Vanligast är
det naturligtvis för färska
grönsaker och frukt, men
även när det gäller cereali-
er, barnmat och mjölk sat-
sar man på organiskt.

Under 2006 fördubbla-
de Wal-Mart antalet orga-
niska produkter. Konsu-
menterna blir också
alltmer intresserade av
lokalt producerade livsme-
del.

ANTIOXIDANTER
Just nu står flavonoider
högst på topplistan över
värdefulla antioxidanter.
De finns i frukt och grönsa-
ker och även i mörk cho-
klad och anses förbättra
hjärtats funktion och redu-
cera risken för cancer.

Däremot har den populära
uppfattningen att lycopen i
tomater kan förebygga prosta-
tacancer fått mothugg i ny
forskning.

FRITT FRÅN…
Störst är intresset för produk-
ter fria från transfettsyror. Pro-
dukter fria från gluten är också
ett starkt växande område.
Däremot är intresset inte så
stort för produkter riktade till
diabetiker, trots att antalet dia-
betiker i USA är 20 miljoner.

BRÖD  
Bröd har återkommit starkt på
marknaden. Fullkorn är stort,
57,7 procent av alla nya cerea-
lie-produkter 2007 innehåller
fullkorn.

Tillverkarna satsar på multi-
grain (flera sorters spannmål i
kombination), gärna också
med linfrö för en positiv
omega 3-effekt. Intresset för
olika bantningsdieter med
eller utan kolhydrater har
dalat. De ger ofta goda resultat
på kort sikt, men det är svårt
att hålla på länge. Av de olika
dieterna är Atkins fortfarande
nummer ett. GI-metoden har
aldrig blivit någon större fram-
gång i USA.

ETISK POSITIONERING
Det sociala ansvar som produ-
centen tar för sin omgivning –
lokalt och globalt – får ökad
betydelse för kundernas val av
inköpsställe. Det handlar om
sånt som kortare transporter
och mindre och färre förpack-
ningar.

Hit hör debatten om ”onö-
diga” produkter, till exempel
vatten på flaska. I USA
används 28,6 miljarder liter
flaskvatten per år. Det är från
200 till 10 000 gånger dyrare
än kranvatten.

ÅLDRANDE 
KONSUMENTER
78 miljoner så kallade Baby
boomers (födda 1946-1964)
äger cirka 75 procent av alla
tillgångar. De står för 58 pro-
cent av alla butiksbesök och
60 procent av alla använda
dollar. Trots att de blir allt äldre
vill de fortsätta sin livsstil men
med nya krav på varor och
handel.

TONÅRINGAR  
Den ”digitala” generationen
har större krav på hur produ-
center och handel sköter kon-
takterna, inte minst via websi-
dor och datatrafik.

Allt flera hälsoprogram i
skolorna kan komma att ändra
framtidens konsumtionsva-
nor. Det finns t ex skolmåltids-
program som ersätter söta
drycker med mjölk. På många
håll är det bara tillåtet att sälja
frukt, fruktjuicer, grönsaker,
fullkornsprodukter, mjölkpro-
dukter med låg fetthalt och
vatten inom skolområdet.

Det blir allt vanligare att
butiker erbjuder barn att laga
mat i butiken efter skolan för
att stimulera intresset för mat
och öka kunskaperna.

DRYCKER
Amerikanerna köper kolsyrad
läsk för 13 miljarder dollar per
år. Försäljningen har dock gått
ner med 5,5 procent sen 2005.
Därnäst kommer mjölk med
en försäljning på 10,3 miljar-
der, som också minskat något.
Sportdrycker och energidryck-
er ökar mycket.

2006 introducerades fler
nya drycker än någonsin. Sär-
skilt riktar man in sig på barn
med drycker utan socker,
anpassade till skolmåltidspro-
grammen. Te ökar också, ofta

med olika ”hälsoinne-
håll”.

Den amerikanska
matyramiden rekom-
menderar tre glas mjölk
om dagen. Det forskas
mycket kring mjölk,
bland annat hävdas av
opastöriserad mjölk kan
skydda barn mot astma
och andra allergier. I
vissa stater är det tillåtet
att sälja opastöriserad
mjölk. Om fem år kan
det finnas kor som pro-
ducerar mjölk med lägre
fetthalt.

MINDRE 
FÖRPACKNINGAR
På förpackningsområdet
är den viktigaste trenden
att minska materialåt-
gången.  Proctor &
Gamble minskar exem-
pelvis förpackningarnas
storlek genom att kon-
centrera innehållet av
aktiva ämnen och mins-
ka på vattnet. Fru-
kostflingor packas ofta i
mycket stora kartonger.
Det kommer det att bli
ändring på.

TRENDER FÖR 
LIVSMEDEL

Säkerhet är det som prioriteras högst just nu i livsmedelsindust-
rin och dagligvaruhandeln i USA. Ett antal tillbud under året har
allvarligt skadat de amerikanska konsumenternas förtroende.

Mer än en tredjedel av kunderna har slutat köpa vissa livsme-
del – framför allt färska grönsaker och kött – under det senaste
året på grund av tveksamhet om säkerheten.

Bakgrunden är bland annat flera fall av matförgiftningar,
bland annat fanns E.coli-bakterier i en leverans av spenat i bör-
jan av 2007.  

Nu har FMI (Food Marketing Institute) tagit fram ett program
för att öka medvetenheten hos både anställda och konsumenter
om de fyra grundregler som gäller för en säker hantering av livs-
medel. Nyckelorden är: clean, separate, cook, chill. ( Rent, sepa-
rat, koka, kyla.)

Nya tekniker och medel provas också för att förbättra hygien
och säkerhet. Särskilda sprayer baserade på citrusolja har
utvecklats för att tvätta grönsaker rena från jord, vaxer och jord-
brukskemikalier. I många butiker har man infört särskilda medel
för att rena handtagen på kundvagnar. Det finns till och med en
uniform, som anses kunna stoppa spridningen av olika bakteri-
er om den används av personalen i livsmedelsindustrier, restau-
ranger och butiker.

LIVSMEDELSSÄKERHET
STOR FRÅGA I USA

1
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trenderna fångades
upp vid en stor mässa
i Chicago arrangerad
av FMI. 
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Om man äter rätt spannmålspro-
dukt till frukost, gärna hela korn av
just sädesslaget korn, underlättas
blodsockerregleringen hela dagen,
det vill säga efter både frukost, lunch
och middag.

t Det beror på en kombination av lågt GI
(glykemiskt index) och en viss typ av odi-
gererbara kolhydrater som finns i vissa
spannmålsprodukter. 

Resultaten beskrivs i en avhandling
från Lunds tekniska högskola. Avhand-
lingen visar också att personer som ätit en
frukost med lågt GI får bättre koncentra-
tionsförmåga under förmiddagen.

Stora svängningar i blodsockernivån
kopplas alltmer samman med risk för
åldersdiabetes, fetma och hjärt- och kärl-
sjukdomar. Därför kan resultaten ge vär-
defull information för att skräddarsy en
ny generation fullkornsprodukter med
lågt GI, som kan motverka dessa sjukdo-
mar. De skulle också kunna ha gynnsam-
ma effekter på korttidsminne och mental
prestationsförmåga.

Tio timmar
– Mina resultat visar att lågt GI i kombi-
nation med rätt mängd så kallade odige-
rerbara kolhydrater, det vill säga kostfiber
och resistent stärkelse, kan göra blodsock-

ernivån låg och jämn upp till tio timmar
och därmed även efter middagen, berättar
Anne Nilsson, Tekn. Dr. vid enheten för
Industriell Näringslära och Livsmedelske-
mi, författare till avhandlingen.

Försöken visade också att man på lik-
nande sätt kan minska blodsockerhöj-
ningen efter frukost genom att äta rätt

glykemiskt index (gi) är ett mått på
hur snabbt blodsockernivån höjs efter
att man ätit livsmedel som innehåller
kolhydrater. Hur snabbt höjningen
sker beror på hur lång tid det tar för
kroppen att bryta ner kolhydraterna i
tarmen till glukos och sedan ta upp
glukosen till blodet. När man ätit pro-
dukter med lågt GI stiger blodsockret
sakta och insulinpåslaget blir lägre.
Mat med lågt GI har flera hälsoförde-
lar.

odigererbara kolhydrater är kol-
hydrater som inte bryts ner i tunntar-
men utan når tjocktarmen, där de blir
näring åt tarmens bakterier. Då startar
en jäsningsprocess där det bildas olika
komponenter, till exempel kortkedjiga
fettsyror. Anne Nilssons studier visar,
att komponenter som bildas under jäs-
ningsprocessen kan komma ut i blodet
och påverka blodsockerreglering och
mättnadskänsla positivt. De kan även
bidra till att sänka det inflammatoriska
tillståndet i kroppen, vilket i sin tur kan
leda till en minskad risk för diabetes
och hjärt- och kärlsjukdomar.

RÄTT KORN I MAG 
– ALERT HELA DA 

Korngrynssoppa.
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G EN
A GEN

Fem svenska organisationer har
gjort viktiga insatser i EU:s akryla-
midprojekt Heatox, som nu har
avslutats.

– Heatox är ett utmärkt exem-
pel på livsmedelsforskning när
den är som bäst, säger projektets
koordinator Kerstin Skog, Lunds
universitet.

t För drygt fem år sedan upptäcktes att
akrylamid bildas vi matlagning. Sedan
dess har livsmedelsindustri, universitet
och myndigheter världen över forskat
intensivt. EU har satsat 4,2 miljoner euro
i det treåriga forskningsprojektet Hea-
tox och deltagarna minst lika mycket.

– Här  har universitet, myndigheter
och industri tillsammans med konsu-
mentintressen tagit fram resultat och
kunskap som på sikt kan lösa eller redu-
cera detta problem inom livsmedelssek-
torn, säger Kerstin Skog.

Svenska deltagare har varit: Lunds
universitet, som lett projektet, Stock-
holms universitet, Sveriges lantbruks-
universitet, SIK och Livsmedelsverket.

Här är exempel på bidrag som kom-
mit från de svenska deltagarna.

Pommes frites ska vara gyllengul
Det finns en överensstämmelse mellan
färgen och akrylamidhalten när det gäller
pommes frites och ugnsbakad potatis.
Den bör hellre vara gyllengul än gyl-
lenbrun. Det visar studier vid Institutio-
nen för livsmedelsteknik vid Lunds uni-
versitet. Blanchering en kort tid i
kokande vatten före fritering eller ugns-
bakning kan också minska halten akry-
lamid. Vissa potatissorter ger högre hal-
ter än andra och lagringstemperatur och
lagringstid påverkar.

Kostenkäter osäkra
Blodprov är bättre än kostenkäter för
att uppskatta cancerrisken genom epi-
demiologiska undersökningar. Det visar
studier vid Institutionen för miljökemi
vid Stockholms universitet.

Å andra sidan visar blodprovsanaly-

ser att variationen i akrylamidintag
mellan olika personer är betydligt
mindre än vad man fått fram genom
kostenkäter, och att det därför är svårt
att upptäcka en hälsorisk från akryla-
mid i maten med epidemiologiska
metoder.

Jäsning minskar akrylamid
Jäsning med bagerijäst minskar akryla-
midhalten i bröd. Även användning av
surdeg sänker akrylamidhalten, dock
inte lika effektivt som bagerijäst. Det
visar studier vid Institutionen för livsme-
delsvetenskap vid Sveriges lantbruks-
universitet. 

Akrylamiden bildas i skorpan på
brödet. Genom att spraya fri glycin, en
aminosyra, på ytan innan gräddningen
minskar mängden akrylamid.

IR-bakning och ånga
Att grädda bröd med infraröd teknik
(IR) har gett mycket lovande resultat. I
vissa fall minskade akrylamidhalterna
med 60 procent. Kvalitetsegenskaper
som smak, färg, doft och tuggmotstånd
var kvar. Det har försök med nya meto-
der vid sik, Institutet för Livsmedel och
teknik, visat. sik har också visat att
användning av ånga i konventionell
bakning kan minska bildningen av
akrylamid betydligt.

Säker analysmetod
Livsmedelsverket har utvecklat en
mycket tillförlitlig analysmetod för att
beräkna akrylamidhalter i livsmedel.

Livsmedelsverket har också lett
arbetet med slutdokumenten
om riskvärdering och
råd gällande hemmat-
lagning och 
konsumtion.

SVENSKA BIDRAG I EU-FORSKNING:

SÅ KAN VI MINSKA
AKRYLAMID I MATEN

spannmålsprodukter kvällen innan.
Korn uppvisade klart bäst resultat av

de fyra sädesslagen. I sina tester använde
sig Anne av kokt korn och hela korn i
bröd. När kornet maldes till gröt blev
effekten sämre, eftersom viktiga struktu-
rer då förstördes, vilket påverkade både
GI och innehållet av resistent stärkelse
negativt. Däremot gick det bra att klippa
kornet. 

Hälsosam jäsning
I studierna framkom även att rätt spann-
mål har positiv påverkan på det metabola
syndromet, som är ett samlingsnamn för
ett tillstånd med allvarlig risk för diabetes
och hjärt- och kärlsjukdomar. 

I diagnosen ingår bland annat förhöjda
blocksocker- och insulinnivåer, förhöjda
blodfetter, högt blodtryck och bukfetma.
När man äter odigererbara kolhydrater
fermenteras (jäser) de i tjocktarmen.

Denna bakteriella process visade sig ha
gynnsam effekt på en rad riskfaktorer för
metabolt syndrom, såsom markörer för
inflammation och insulinverkningsgrad.
Processen medförde också ökad mättnad.

Mer koncentrerade
Anne Nilsson har också studerat samban-
det mellan mental prestation och blod-
sockernivån efter måltid.

Försökspersoner fick experimentella
frukostmåltider med lågt respektive högt
GI och fick därefter utföra mentala pre-
stationstester. 

Det visade sig att försökspersoner som
ätit låg GI-frukost kunde koncentrera sig
bättre och hade bättre arbetsminne (ett
slags korttidsminne) än den andra grup-
pen. I försöken framkom också att friska
personer med låg glukostolerans dvs med
högre blodsockerstegring än genomsnittet
efter en måltid, generellt presterade sämre.

– Resultaten pekar på att personer som
har stora svängningar i blodsockernivå
löper större risk att brista i kognitiv för-
måga överlag, påpekar Anne Nilsson.

avhandlingens titel är: “Effects of Indi-
gestible Carbohydrates and GI of Cereal 
Products on Glucose Metabolism, Satiety
and Cognitive Functions in Healthy subjects”
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Team Milko lagar pasta i C
PASTA MED PRÄSTO
4 portioner

4 port, ca 280 g spagetti
1/2–1 vitlök, solo
1 röd mild spansk 
pepparfrukt
1 zucchini
1 röd paprika
1 gul paprika
8 soltorkade tomater
marinerade i olja
1 förpackning baby-
spenat, ca 100 g
2–3 msk olivolja

prästo
1 dl solrosfrön
1 kruka basilika
100 g  prästost, gärna XO
från Allerum
10 msk olivolja
salt och svartpeppar

garnering
basilikablad
solrosfrön

t C träffade det kvinnliga kock-
laget Milkos nya lagmedlem,
Emmely Samuelsson, och fick
ett nytt och spännande recept
på pasta med prästo!  

– Jag älskar den här pastarät-
ten för att den är så enkel och
väldigt god, berättar Emmely
för  C.  

– Solrosfrön, basilika och
lagrad prästost, gärna XO Präs-
tost, mixat med god olivolja
blir en röra som pesto fast med
svensk knorr – prästo, säger
Emmely och visar hur man gör:
Först tillsätter man oljan
droppvis, sedan i en fin stråle
under maskinens gång.

– Man kan variera med att
blanda i soltorkade tomater
och vitlök, eller rucola som ger
lite pikant pepprighet. Det blir
väldigt gott till pastan men även
på en smörgås. 

– Jag älskar att laga mat och
att skapa nya rätter. Det har jag
fått från mina föräldrar som all-
tid varit i matbranschen. Jag
har inspirerats av pappas sätt
att laga mat. Precis som han gil-
lar jag utmaningen i att öppna
kylskåpet och laga ihop någon-
ting av det som finns, fortsätter
Emmely. Det är spännande och
blir alltid gott!

A V L E N A  S Ö D E R S T R Ö M

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.

gör så här
Koka pastan enligt anvisning på för-
packningen, låt den rinna av i ett
durkslag.

Mixa solrosfrön, grovhackad basi-
lika och riven ost i en matberedare
eller med mixerstav. Häll i oljan, först
droppvis sedan i en stråle under
maskinens gång. Salta och peppra.

Skala vitlöken och skär den i tunna
skivor. Dela, kärna ur och strimla
pepparfrukten.

Ansa och skär zucchinin i bitar.
Dela, kärna ur och skär paprikorna i
lika stora bitar. Strimla tomaterna.
Skölj spenaten.

Hetta upp en panna och häll i
oljan. Fräs vitlöken och pepparfruk-

ten tills de börjar ta färg, cirka 1/2
minut. Tillsätt zucchinin och papri-
kan och stek dem mjuka, ca 5 minu-
ter. Vänd ner tomaterna och pastan.
Låt allt bli genomvarmt.

Ta pannan från värmen och vänd
ner spenaten.

Servera med präston. Garnera
med basilikablad och solrosfrö.
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