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C

ÖPPENHET MOT
TILLSATSRÄDSLA

LYXBRÖD TILL INNEBURGARE

LOCKAN ÄR NÄSTAN SJU och mörkret sänker sig
snabbt. Folk på gatorna i den lilla tunisiska staden
skyndar på stegen. Snart har solen gått ner och då
får man äta äntligen.

Under Ramadan – fastemånaden – får ingen praktiserande
muslim äta eller dricka från solens uppgång till dess nedgång.
Under dagen går samhället på halvfart. Men i hemmen lagas
mängder av mat inför kvällens och nattens måltider.

Och nu är det bråttom, dags att fixa det sista, det verkar
vara brödet. Där kommer en man på moped med fyra baguet-
ter under armen, en liten kille lubbar hemåt med två, ur den
äldre damens korg sticker det upp sex. Här är bröd stapelvara
– och nybakat ska det vara.

Här köper man färskt bröd inför varje måltid. Och visst –
det enkla vita brödet som är jättegott nygräddat förlorar
snabbt sin charm.

VI VÅGAR OSS IN TILL BAGAREN efter att ha lagt ett par franska
fraser tillrätta i munnen utanför dörren.

Han visar och berättar vänligt om sortimentet. Baguetter
förstås, ett flerkornsbröd, ett traditionellt runt bröd, som bara
har ett arabiskt namn (men smakar väldigt likt det tradi-
tionella ärtbröd jag varit med och bakat i vedeldad ugn i
bagarstugan i Dalarna).

–Croissanter, försöker jag. Det franska inflytandet är ju
starkt.

– Non,non madame! Inte här. Då får jag gå till en annan
bagare, i nästa kvarter.

Där finns hela utbudet av läckra smörbröd, croissants nor-
mal och med olika fyllningar, pain au chocolat och aux aman-
des, sockerkaka i lösvikt och en mängd små sockerstinna
läckerheter.

BRÖD ÄR LIKA – men olika – världen över.
I det här numret av C kan du läsa om exotiska brödvanor i
våra nordiska grannländer.

BRÖD ÄR LIKA– OCH OLIKA
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LIVSMEDELSVERKET vill ändra
det nuvarande kostrådet om
bröd och fullkorn enligt föl-
jande:

”Välj i första hand fullkorn
när du äter pasta, ris, bröd,
flingor och gryn.”

– Vi vill ändra rådet, efter-
som forskningen visar att det
framför allt är fullkornet i våra
spannmålsprodukter som har

betydelse. Samtidigt gör det
ökade utbudet av fullkorns-
produkter i handeln att kon-
sumenten kan få i sig fullkorn
från många fler livsmedel idag
än för bara några år sedan,
säger Annica Sohlström,
Livsmedelsverket.

Målet är att det färdiga
rådet ska kunna presenteras i
december.

DET FINNS HAMBURGERBRÖD
och så finns det hamburger-
bröd. Frisco heter ett nytt bröd
som nyligen nominerades till
”dagligvaruhjälte” i en stor
tävling för att ha bidragit till att
höja statusen på hamburger-
måltiden. 

Frisco, som utvecklats av
Lantmännen Unibake/Korv-
brödsbagarn tillsammans med
hamburgerkedjan Max är en
framgångsraket som idag är
nummer tre på marknaden.  

TVÅ ANDRA nyheter från Korv-
brödsbagarn är Magic GI och
Royal Durum. Magic GI in-
nehåller nyttiga frön och fibrer
som ger lågt glykemiskt index
och längre mättnad. Royal Du-

rum är en premiumprodukt
för storhushållsmarknaden.
Populär hos exempelvis casual
dining-restauranger, där en
hamburgerportion kan kosta
en hundralapp eller mer.

Prova att göra en lyxham-
burgare med halloumiost.

HALLOUMIBURGARE
4 st
4 hamburgerbröd Magic GI
8 tunna skivor halloumiost
1 tomat i skivor
flytande honung efter smak
½ dl pinjenötter
1 dl lätt crème fraiche
2 msk sweet chilisås
2 dl ruccolasallad

Rosta pinjenötterna i torr stek-
panna eller i folieform på grillen.
Grilla eller stek osten.
Grilla eller rosta bröden snabbt

så att de blir frasiga och får lite
färg.
Blanda crème fraiche och

sweet chilisås och bred hälften
på det under brödet.
Lägg på sallad, ost,

tomatskivor, lite mer sallad, 
honung, crème fraiche och 
pinjenötter. Toppa med det
översta brödet.

ÖVER HÄLFTEN av svenskarna
oroar sig för innehållet i maten
och mest oroar vi oss för till-
satser.

Vid en temadag om till-
satser, anordnad av SIK,
försökte etnologen Håkan
Jönsson från Lunds univer-
sitet förklara bakgrunden till
dagens misstro och rädsla. I
grunden ligger den förskjut-
ning av värderingar som skett
sedan teknik och social ingen-
jörskonst hade hjältestatus, sa
han bland annat.

Inte minst livsmedelsindus-

trin har hamnat i skottgluggen.
– Misstron kommer att

finnas kvar länge, det spelar i
stort sett ingen roll vad man
gör, menade Håkan Jönsson.
Man kan inte informera bort
det som är en del av en
samhällsförändring.

Rådet är att ta oron på allvar,
att vara öppen och bygga upp
täta och förtroendefulla reak-
tioner mellan producenter,
handel, myndigheter och kon-
sumenter, samt att öppna fo-
rum där konsumenterna kan
vara med och produktutveckla.

Välj i första hand fullkorn
när du äter pasta, ris, bröd,

flingor och gryn
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PÅL BÖRJESSON är docent i energi- och
miljösystem vid Lunds tekniska högskola
och enligt honom går det att öka den sven-
ska användningen ytterligare genom att
öka effektiviseringen av åkermarken, ut-
nyttja restprodukterna mer än vad man
gör i dag och ta till vara så kallad marginal-
mark. Detta gäller även globalt.

– I dag kommer merparten av vår bioen-
ergi från skogen. Men även där kan vi
plocka ut mer i form av biobränsle. I ett
kort perspektiv handlar det om att använ-
da grenar, toppar, klena stammar och stub-
bar. I ett långt perspektiv att satsa på att
plantera träd med snabbare tillväxt, för-
bättrad föryngring, optimal gödsling med
mera.

I växtodlingen är det framför allt hal-
men som är mest kostnadseffektiv att ut-
nyttja. Tillgången på restprodukter för
biogasproduktion kommer framför allt
från gödsel.

Biprodukterna från odlingar av t ex sal-
ix, majs, betor, vall, vete (etanol) och raps
(RME, rapsmetylester) avgör effek-
tiviteten i biodrivmedel. 

– På en hektar raps kan en bil köra 1 500

mil per år. På en hektar etanolvete 2 200
mil per år. Att jämföra med Brasiliansk
sockerrörsetanol där siffran i dag ligger på
5000 mil per hektar och år, berättade Pål
Börjesson.

Dit kan vi också nå genom biprodukter-
na från framför allt våra odlingar av betor
och salix, menar han.

Vad gäller klimatnyttan skiljer det inte
mycket mellan brasiliansk och svensk
etanol. Båda betraktas som finetanol efter-
som de minskar klimatpåverkan genom en
minskning av växthusgaser med 85 re-
spektive 80 procent jämfört med bensin.
Men svensk etanol kan bli ännu mer
miljövänlig om effektivare grödor an-
vänds.

Ur växthusgassynpunkt måste man stäl-
la följande krav på finetanol:

_ Biodrivmedelsanläggningar ska an-
vända biobränslen och inte fossila
bränslen

_ Odling av ettåriga grödor bör undvikas
på kolrika marker, exempelvis torvmarker
där det odlas gräs

_ Biprodukter ska utnyttjas effektivt för
att maximera deras klimatnytta

_ Utsläpp av lustgas vid odling ska min-
imeras genom effektivare kväveutnytt-
jande och genom användning av mineral-
gödselkväve som tillverkas i anläggningar
med lustgasrening.

Idag behövs cirka en procent av
världens åkermark för att producera en
procent av världens totala mängd bio-
drivmedel baserat på dagens system. Men
genom ökad användning av restprodukter
och effektivare markanvändning kan den
siffran öka betydligt.

För att få fram effektivare markanvänd-
ning behövs högre skördar och expansion
av odlingsmarken. Lämplig mark att an-
vända är så kallad marginalmark, till ex-
empel mark i träda som i dag utgör en po-
tential på upp emot 1,2 miljarder hektar.
Där av 300 miljoner hektar i södra Afrika
som inte odlas på grund av att det saknas
kapital. 

– Den globala utvecklingen av spann-
målsskörd ligger nu på omkring 1,6 pro-
cent per år. I många länder utnyttjas bara
20 procent av åkermarken på g a att det
saknas kapital, berättade Pål Börjesson.

Restprodukterna från jordbruket utgör
en stor potential globalt. Siktet är inställt
på år 2030 då den årliga produktionen av
biomassa förväntas landa på 7-8 miljarder
ton per år.

Pål Börjessons beräkningar visar att en
miljard ton biomassa skulle kunna förse
300 miljoner bilar med drivmedel. 

Biobränsle
SVERIGE BRA PÅ

MEN SKOG OCH ÅKER HAR MER ATT GE
Användningen av bioenergi har ökat kraftigt i vårt land. Från 45 TWh
på 70-talet till dagens 120 TWh. Sverige ligger därmed högt
internationellt sett. Men det går att få ut ännu mer av skog, åker och
mark i träda.

En miljard ton bio-
massa skulle kunna

förse 300 miljoner bilar med
drivmedel. ’’

Förnybar energi, material från biomassa, proteinkvalitet i vete
och maltkorn och fullkornets goda egenskaper stod bland
annat på dagordningen när Lantmännens forskningsstiftelser
i slutet av november samlades till konferens i Malmö. Forskare
från Lunds Tekniska Högskola, KTH och SLU i Uppsala och Al-
narp presenterade resultat och framtidsvisioner för pågående
forskning inom den gröna sektorn.
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Gröt ger bättremättnadskänsla per energiintag
jämfört med bröd. Det visar bland annat det
forskningsprojekt som Per Åman och hans kolle-
gor vid SLU i Uppsala påbörjade 2008 och som
ska pågå fram till 2013.
Det handlar om ett långsiktigt kunskapsupp-

byggande om sädesslagens kemiska, tekniska
och hälsomässig kvaliteter.
Bland annat har de letat efter genetiska varia-

tioner i korn. Och om betaglukan är hög eller låg.
Ämnet förekommer framför allt i havre och korn
och är en viktig komponent hos dessa sädesslag
och har bland annat kolesterolsänkande egen-
skaper.
– Meningen är att vi ska ta fram ett material

som har viktiga gener och som växtförädlingen
kan använda i nya sorter, säger Per Åman, pro-
fessor i växtproduktlära vid institutionen för
livsmedelsvetenskap.
Korn från Svalöv och Ulltuna har odlats i Chile.

Prover därifrån har genomlysts med NIR och man
har letat efter så annorlunda typer som möjligt.
Materialet har nu gått vidare för att karaktärisera
gener och kolhydrater. Vidare har kemister tittat
på vad som styr det metabola flödet i kärnan.
– Nu ska vi välja ut fem material som ska

odlas och förhoppningen är att vi ska hitta nya
gener och material som är användbara.

– NU NÄR PRISET på produktionsmedel
och miljö ökar, måste vi fråga oss var
skärningspunkten mellan resursanvänd-
ning och produktion ligger, säger profes-
sor Christer Nilsson, som beskriver en 15-
årig försöksodling, med stöd av SL-stif-
telsen, för att hitta de nya formerna för
växtodling.

Svensk växtodling har ökat sin produk-
tionsförmåga kraftigt under de senaste 40
åren.

”Den nya växtodlingen” handlar bland
annat om att bättre avpassa insatserna till
de produktionsresultat man vill uppnå och
att ställa skörden i relation till insatserna.

Teknisk utveckling, ekonomiskt kun-
nande och marknadsmässig orientering
har varit utvecklingens viktigaste instru-
ment. Det har skett en omfattande
mekanisering, gårdarnas storlek har ökat
och produktionsmedel i from av
växtnäring och bekämpningsmedel har
blivit självklara verktyg. Den svenska od-
larkåren har i största allmänhet föryngrats
och utbildningsnivån har höjts avsevärt.

Men nu är det dags att fokusera på pro-
duktivitet istället för på produktionsförmåga.

Produktionsförmåga mäts i skörd per
hektar. Produktivitet ställer skörden i rela-
tion till insatserna, vilket ger mått som till
exempel brödvetekärna per kilo tillfört
kväve.

Marknadernas behov, högre priser på
produktionsmedel, nya grödor och
växtföljder och konkurrens om mark för

olika ändamål är några av de faktorer som
kommer att påverka framtidens
odlingssystem.

Nya krav på odlingen
– För att kunna möta de nya kraven måste
vi behärska biologin och förstå produk-
tionsprocesserna bättre, säger Christer
Nilsson.

Sedan 15 år tillbaka pågår, med stöd av
SL-stiftelsen, odlingsförsök på Lönnstorps
försöksstation, SLU, Alnarp. Där har en del
av de frågeställningar som uppstår när man
börjar tänka i de nya banorna bearbetats.

Man har bland annat arbetat med re-
ducerad jordbearbetning, dvs att bearbeta
jorden mindre maskinellt, som med plöjn-
ing, och istället  använda sig av så kallad
mullsådd. Det har givit mycket positiva
förändringar jämfört med konventionell
odling. Dessutom spar man drivmedel.
Mellangrödor kan förbättra markstruk-
turen och bland annat skapa rotkanaler,
som de vanliga grödorna sedan har nytta
av. De kan också sanera jorden från vissa
växtsjukdomar.

Ett annat mål för försöksodlingarna är
att begränsa insatserna av kemiska
bekämpningsmedel.

I försöksodlingen, som nu är inne på sin
tredje omgång, jämför man nya
odlingsmodeller med konventionella.

– Det finns i grunden inget motsats-
förhållande mellan resursutnyttjade och
miljöpåverkan, avslutar Christer Nilsson.

Varför är proteinerna så viktiga i spannmål
som till exempel vete? Jo, storleken och
mängdfördelningen av vetets proteiner är en
av de viktigaste faktorerna som bestämmer
både kvaliteten och stabili-teten i kvaliteten.
Eva Johansson, forskare vid Alnarp och In-

stitutionen för växtvetenskap menar att det
handlar om hur proteinerna ser ut i vetet och
hur de beter sig gentemot varandra. Hela upp-
byggnaden spelar roll för kvaliteten.

Vetets proteiner har analyserats i NIR-
studier, en metod som bygger på att man
genomlyser vetekärnorna eller vetemjölet med
ljus från olika våglängder. Beroende på hur
ljuset reflekteras eller tas upp av vetekärnan
kan man få en uppfattning om hur olika bind-
ningar inom atomer rör sig och därmed
kvaliteten och sammansättningen av protein-
erna.
Bakningskvaliteten påverkas av brödvolym

och glutenstyrka. Olika proteinkom-
binationer ger skillnader i sorter och mjöltyper.
– Hur proteinerna beter sig beror både på

sort och omgivning, det vill säga väder. Även
kvävetillgängligheten vid olika tidpunkter är
viktig samt längden på växtperioden, säger
Eva Johansson.
Odlingsplatsen spelar den största rollen för

proteinsammansättningen i maltkorn. Men
även kornsort och kvävegiva har betydelse.

PROTEINET AVGÖRANDE

Minimerad jordbearbetning.  
Nya mellangrödor. Mindre inköpt kväve. 
Det kan vara grunderna i framtidens växtodling.

Mindre 
plöjning

A V MAUD  L INDBLÅ

För att kunna
möta de nya

kraven måste vi behärska
biologin och förstå
produktionsprocesserna
bättre

’’

MELLAN-
GRÖDOR 

GÖR JOBBET 
I FRAMTIDENS 
VÄXTODLING

MÄTTARE
MED GRÖT

I projektet ingår också att studera de nutri-
tionella eUekterna, det vill säga näringsvärdet
i rågvete, rågprodukter och vete. Här under-
söks bland annat mättnadskänslan hos de
försökspersoner som deltar.
– Vi äter för mycket och är alldeles för

runda. Det vi kan enas om är att det inte är
fett, kolhydrater eller proteiner som gör att vi
går upp i vikt utan mängden energi som vi
äter, säger Per Åman.
I jämförelsen mellan havregrynsgröt och

rågmjölsgröt visade sig den sistnämnda ge
störst mättnadskänsla. Även i jämförelsen
med vitt bröd med samma energiinnehåll gav
rågmjölsgröten störst mättnadskänsla som
dessutom höll i sig långt in på eftermiddagen.
– Vi tror att många mekanismer är kop-

plade till det som händer i tunntarmen.
Framöver är det tänkt att vi ska studera
långtidseUekter av det här. En studie av
mikrofloran har gjorts men är ännu inte
utvärderad.
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En av dem är världens mest sålda
wienerbröd, Maple Pecan Plait från
Schulstad Royal Danish Pastry.

– Fryst bröd och bake-offpro-
dukter har rykte om sig att vara en-
ergislukande, säger Gustaf
Tynelius, som är Climate Manager
i Lantmännen Unibake. Men tack
vare en effektiv produktion med
långa serier i bagerierna, kan man
hålla nere både energiåtgång och
svinn. Det vill vi fästa uppmärk-
samheten på.

– Om det blir någon märkning
på förpackningarna är ännu inte
klart. Men på något sätt ska värde-
na kommuniceras till våra kunder.

Konsumenterna i Danmark är
mycket intresserade av klimatfrå-
gor. I en stor undersökning nyligen
anger 67 procent att de vill kunna
se på förpackningen hur den en-
skilda produkten påverkar kli-
matet.

Klimatberäknat foder
Idag är även allt foder som Lant-
männen säljer klimatberäknat. Fo-
dret har stor betydelse för klimat-
påverkan från bland annat gris och

Matgryn
I höst har matgryn och andra klimatdeklarerade livsmedel från
Lantmännen presenterats i både BBC World News och New
York Times.
Klimatdeklarerad mat och det arbete som Lantmännen

bedriver med klimatkoll från jord till bord, väcker internationell
uppmärksamhet.

I VÄRLDENS MEDIA 

A V MAUD  L INDBLÅ

KLIMATMÖTET i Köpenhamn har
ökat intresset för klimatarbete. 
När media dammsuger världen på
spännande exempel hittar man
Lantmännen.

– Att arbeta med klimatvärdena
direkt på produktnivå, som vi gör
när det gäller matgryn, är unikt,
säger Gusav Kämpe, projektledare
inom Hållbar Utveckling i Lant-
männen, en av nordens största
livsmedelsproducenter.

Tack vare att man har verk-
samhet i hela livsmedelskedjan
från jord till bord har Lantmännen
möjlighet att påverka den klimat-
påverkan som olika livsmedel står
för. 

Det man mäter är utsläppen av
olika växthusgaser omräknat till
koldioxid. För att analysera en pro-
dukt görs en så kallad livscykel-
analys  ”från jord till bord”. Allt
som händer fram tills produkten
står på matbordet gås igenom och
man mäter hur mycket växthusgas-
er varje steg ger upphov till. Den
totala påverkan räknas sedan om
till koldioxid per kilo produkt, ett
mått som har börjat anges på för-
packningarna.

Kyckling var först
De första klimatdeklarerade pro-
dukterna, kycklingprodukter från

Lantmännen Kronfågel, presen-
terades 2008. Därefter har ett an-
tal spannmålsprodukter deklar-
erats. Innan årets slut ska 20 pro-
dukter vara klimatdeklarerade.

Projektledaren Sofie Karlsson
räknar upp några exempel:

Frysta pannkakor, matkorn till
storkök, gammaldags ideal-
makaroner, kärnvetemjöl och Axa
havregryn. Som en främmande
fågel i flocken finns också etanol.  

– Riktigt spännande blir det när
många produkter är märkta och

man kanske kan jämföra varor
från olika länder eller med olika
tillverkningssätt, säger Claes Jo-
hansson, chef för Hållbar Utveck-
ling i Lantmännen. Men redan nu
vet vi att kyckling ger låga utsläpp
och att spannmålsprodukter ligger
bra till med låga värden.

EDektiv produktion
I Danmark har Lantmännen Uni-
bake startat arbetet med att ta
fram klimatvärden på några av
sina djupfrysta brödprodukter. 

INTERNATIONELL 
UPPMÄRKSAMHET  FÖR 
KLIMATARBETE  FRÅN JORD
TILL  BORD

15–20 PROCENT MINDRE UTSLÄPP
På Färingsö utanför Stockholm odlar Håkan Eriksson råvaran till Kungsörnens
klimatdeklarerade matgryn. Lantmännen ställer ett antal krav för att odlingen
ska ge så låga växtgasutsläpp som möjligt. Bland annat används Lantmän-
nens teknik för presionsgödsling, N-sensorn, som känner av exakt hur mycket
gödning som behövs på olika ställen. Före sådd harvas jorden istället för att
plöjas. Att plöja drar mer bränsle och plöjningen frigör också lustgas.
- Utsläppen av växthusgaser beräknas per kilo spannmål, så avkastningen

för året avgör den exakta siUran, säger Gustav Kämpe. Men vi hoppas att vår
”klimatodling” ska ge värden som är 15-20 procent lägre än standardvärdena
för spannmål.

Håkan Eriksson odlar råvaran till de klimatdeklarredae matgrynen.

Sofie Karlsson gör livscykelanalyserna som är grunden för klimatberäkningarna.

Klimatdeklarerade
matgryn väcker inter-
nationell uppmärk-
samhet.

kyckling och intresset för klimat-
beräknat foder växer också hos
mjölkproducenter, som vill sälja
sin mjölk med klimatmärkning.

Till skillnad från livsmedel säljs
inte foder som färdiga produkter,
utan blandas till efter recept för
varje kund och ändamål. Därför är
de olika ingredienserna eller rå-
varorna klimatberäknade. Varje
enskild leverans får sedan sin egen
klimatberäkning som anges på föl-
jesedeln. Ungefär 200 foderrå-
varor är idag klimatberäknade.

Inom EU har man nyligen star-
tat rundabords-samtal om
miljöpåverkan i livsmedelskedjan,
där Claes Johansson deltar. Det
handlar om att hitta gemensamma
arbetssätt och mätmetoder.

– Klimatmätningar är spän-
nande för konsumenten, men
minst lika viktiga för oss som
tillverkare. Eftersom vi får veta
var i produktionen klimatproble-
men finns så att vi kan arbeta på
att bli bättre, säger Claes Johans-
son.

Världen mest sålda
wienerbröd – nu med
klimatdeklaration.

Före sådd
harvas jorden

istället för att plöjas. Att
plöja drar mer bränsle
och plöjningen frigör
också lustgas

’’



havrekorn
rågvete

DET VERKAR SOM om vi vänjer våra smak-
lökar från barnsben vid vilken typ av bröd
vi föredrar. Och sedan håller vi fast
vid det, även när vi bott länge i ett
grannland.

– Numera hittar jag vis-
serligen rågbröd och full-
kornsbröd här i Sverige,
men fortfarande är det gan-
ska svårt att hitta det typiskt
finska rågbrödet, säger Marja
Anderson i Granhed utanför
Katrineholm – och berättar att
hon kan åka 40 kilometer till det fin-
ska hembageriet i Eskilstuna för att köpa
varmt rågbröd.

– Det märks stor skillnad på hur vi an-
vänder mjöl och bröd i de nordiska länder-
na, konstaterar Thony Hedin, produkt-
utvecklare för mjöl & mix på Lantmännen
Cerealia för Norden.

Mjölsorterna skiljer sig inte, utmal-
ningsgraden är lika. Men vi blandar och
bakar olika. 

Bröd som mat
En del av skillnaden mellan våra matbröd
kan förklaras av hur vi äter bröd. I våra
grannländer har många brödet som bas till
vissa måltider, framför allt lunch.
Smörgåsen är då ett slags huvudmål och
brödet är därför mer matigt. Den traditio-
nen hålls fortfarande delvis vid liv i både

Norge och Danmark. Men lunchmatsalar
(kantiner) blir allt vanligare på företagen

framför allt i de stora städerna och
konkurrerar då ofta ut

lunchsmörgåsen.
– I Sverige äter vi fort-

farande bröd mest till frukost
och kvällsmacka, och vårt
bröd är mjukare och sötare.
Men i viss mån jämnar det ut

sig, menar Thony Hedin och
syftar på fikabröden: Medan vi

svenskar har sötare matbröd tar
grannländerna mer ut svängarna när

det gäller till exempel kakor till efterrätt.
– Tänk på en dansk kransekage, det är

mest socker, säger Thony Hedin.
Dessutom: medan svenskar ofta har ost

som pålägg om vi äter sött bröd, så lägger
norrmännen på söt brunost (mesost) och
danskarna tar marmelad eller bredbar
choklad på sitt osötade bröd.

Mjukare och sötare
Också när det gäller vitt bröd finns en
skillnad mellan Sverige och övriga
nordiska länder: svenskarna blandar ofta
in socker eller sirap i degen. Och även om
vi i Sverige numera bakar rågbröd och full-
kornsbröd, så blandar vi nästan alltid in
vetemjöl i degen för bakegenskapernas
skull, ofta dessutom med socker eller si-
rap. Vårt matbröd är fortfarande betydligt

mjukare och sötare än våra grannländers.
Det populära danska rågbrödet däremot

bakas av hundra procent råg och ofta med
surdeg. Strukturen är tät och brödet blir
rejält fast, ja nästan stenhårt.

– I Danmark har vi tagit nyckelhåls-
märkningen ett steg längre, berättar Lars
Breckling på Lantmännen i danska
Odense, med titeln Nordic product devel-
oper.

– Vi har ett speciellt fullkornsmärke för
det rågbröd som är bakat på hela rågkorn
och inte bara malet rågmjöl.

Brödvanorna förändras
Men Thony Hedin konstaterar också att
skillnaderna börjar plana ut, brödvanorna
förändras - betydligt fortare nu än förr.

– En ny generation i Danmark och Fin-
land tycks börja äta mindre rågbröd och
mer bröd baserat på vete och i Sverige för-
lorar sirapslimpan terräng. 

Aage Berge på Lantmännen i Norge
berättar hur kneippbrödet de senaste åren
minskat i popularitet.

– Det bröd som säljer mest idag är ett
grovt bröd bakat på bara dinkel och råg-
mjöl. Och trenden är att grova fullkorns-
bröd ökar här liksom i de andra nordiska
länderna, med fokus på sunda spannmål
som dinkel/spelt och havre. Korn är också
i full fart på väg in, berättar Aage Berge.

En statlig undersökning från i :ol visar

också att norrmännen vill ha färskt och
grovt bröd till frukost, lunch och
kvällsmål. Kvinnorna äter grövre bröd än
männen – medan unga äter grovt och halv-
grovt, men också är den grupp som äter
mest finare brödsorter.

Och norrmännen tycker fortfarande att
bröd smakar gott och att det är en god
vana att äta smörgås – så svarar nämligen
hela 92 procent i undersökningen.

Exportera rågbrödet söderut
Det ser alltså trots allt ut som om de
nordiska länderna så sakteliga börjar när-
ma sig varandra vad gäller brödkulturen:
Det norska kneippbrödet har börjat få
konkurrenter i bröddiskarna. I Sverige
bakar vi allt mer fullkornsbröd. Danskarna
har börjat blanda vete med rågsikt vilket
gett ett mjukare rågbröd. 

Dessutom har sydländska brödsorter
från Italien och Frankrike, som ciabatta,
blivit trendigt också i Danmark. 

– Det har lett till att bröd bakat på en-
bart vete har vunnit ytterligare terräng
och numera är det mest populära brödet.
Vi ser en tydlig ökning av försäljningen av
vetemjöl och veteblandningar, säger Lars
Breckling och tillägger att det kanske är
dags att försöka vända på trenderna: Var-
för inte exportera de nordiska baktradi-
tionerna söderut? Där borde finnas mark-
nad för vårt rågbröd till exempel.

Kompakt danskt rågbröd. Isländskt flatbröd bakat direkt på 
spisplattan. Matiga finska piroger. Norskt kneippbröd av flera
sädesslag. Vi har mött fyra kvinnor som kom till Sverige från våra
nordiska grannländer för flera decennier sedan. Fortfarande
bakar och äter de sina traditionella brödsorter från hemlandet.

Man kan se hur skillnaderna i 
smaken för bröd nu så sakteliga

börjar jämnas ut mellan länderna i Norden.
Mycket påverkan kommer från andra delar
av Europa – kanske är det dags att vända på
steken och börja exportera våra hälso-
samma fullkornsbröd söderut.

A V  LALLA  L INDSTRÖM   | F O T O  EVA  WERNL ID

VI ÄR 
GRANNAR I NORDEN,

LIKA PÅ MÅNGA SÄTT,
MEN OCKSÅ 

OLIKA

LIKA OCH OLIKA

’’

Nordens
bröd
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DANMARK

LIKSOM DE ANDRA invandrade kvinnorna
vi träffat är hon ytterst skeptisk till det sö-
tade bröd som är vanligt i Sverige. När hon
kom hit 1967 köpte hon tysk pumpernickel
eller bakade själv. Men numera hittar hon
gott rågbröd i butiken.

– Men märkligt nog är det oftast sirap i
det man kallar danskt rågbröd. Det brödet
köper jag inte. Däremot är till exempel 
finskt rågbröd bra!

En äkta dansk skär rågbrödet i tunna
skivor och lägger på rikligt med olika
pålägg: sill, kokt ägg, leverpastej, prickig
korv, gurka och tomat – eller till och med
ett tjockt lager remouladsås. ”Smørre-
brød”, helt enkelt.

Till de andra måltiderna är det inte lika
vanligt med bröd, och på morgonen är det
oftast vitt bröd som gäller.

– Men när vi äter vitt  bröd, då lägger vi
på oftast på ost eller marmelad. På rågbröd

kanske bredbar choklad…
För även om danskar rynkar på näsan åt

sirap och socker i brödet, så är mycket an-
nat – som pålägget – sötare än i Sverige.
En gammal tradition är till exempel att
sockra på brödet.

Chokladwienerbröd
Mette skrattar när hon berättar om ett
besök i Danmark med sina två söner. Det
var inte bara brödet som fick extra socker,
utan också ”rødgrød med fløde”, alltså
jordgubbskräm med grädde.

– Min mamma tyckte barnen behövde
söta lite extra på grøden. Men för pojkarna
som växt upp med svenska traditioner var
den redan alldeles på tok för söt! I Dan-
mark äter man ju också wienerbröd på
morgonen, åtminstone på helgerna. Och
då gärna chokladwienerbröd.

Mette bakar själv bröd, även om det sker

mer sällan idag än när sönerna var små.
Numera blandar hon oftast grahamsmjöl
och vetemjöl, och experimenterar med att
också ha i dinkel – ”men aldrig sirap eller
socker, möjligen en aning honung för jäs-
ningens skull”.

Fler danskar bakar
I Danmark finns ingen större tradition att
baka eget rågbröd, det mesta köps i bu-
tiken. Mette har en svåger som bakar,
”men han är nog lite speciell”, säger hon.

Han börjar dock få sällskap av allt fler
hembagare.

Lars Breckling på Lantmännen i Dan-
mark berättar nämligen att försäljningen
av mjöl och mjölmix har gått upp 5-10 pro-
cent det senare året.

– Det verkar som om krisen har fått fler
att baka hemma. Det finns ju en hel del att
spara in på att baka själv, konstaterar han.

BRÖD&PÅLÄGG
En öl, två smörgåsar på rågbröd
– och gärna lite sill och ett kokt 
ägg därtill.
Det är en dansk lunch, eller

”frokost”, som Mette Sørensen
fortfarande dukar upp ibland
efter mer än 40 år i Sverige. 

När vi äter vitt  bröd, 
då lägger vi på oftast

på ost eller marmelad. 
På rågbröd kanske bredbar
choklad…
’’

ØLLEBRØD
Har du gammalt rågbröd över?
– Prova i så fall en dansk specialitet, ølle-
brød, rekommenderar Mette Sørensen
och berättar hur man går till väga:
Skär rågbrödet i tärningar och lägg

länge i blöt i vatten (till 350 g bröd be-
hövs ungefär en halvliter vatten). Ha i ett
par flaskor öl och vispa sedan ner grädde.
– Det blir som en soppa, och är väldigt

gott!
En variant är att göra gröt med samma

innehåll. Ha då gärna i lite kanel och
apelsinskal, koka upp och ät sedan vispad
grädde till.

DANSKT RÅGBRÖD
Blanda 1 dl grovt rågmjöl – gärna extra
grovt – med 1 dl ljummet vatten till en
surdeg. Täck över och låt stå i tre dygn.
Blanda sedan surdegen med 1,5 liter

ljummet vatten, 700 g rågkross, 7 dl
(extra) grovt rågmjöl och 13 dl grovt
vetemjöl. Blanda eventuellt ner ett par
teskedar salt.
Låt blandningen stå övertäckt och jäsa

i ett dygn i rumstemperatur.
Därefter, på femte dygnet, är det dags

för själva baket.
Lös 10 g jäst i 6 dl ljummet vatten –

och blanda ner i degen.
Arbeta in 1 kilo grovt rågmjöl  och

knåda degen väl. 
Forma till fyra limpor och tryck ner dem

i formar, som du har smort.
Låt formarna jäsa i 2-3 timmar.
Pensla sedan brödet med smält smör.
Gräddas nederst i ugnen i 200 grader.

Drygt en halvtimme är lagom, testa med
en sticka.
Linda in brödet i bakdukar och låt

svalna.

DANSK FROKOST MED
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Tunna skivor rågbröd ska det vara i ett smørrebød.

Mette Sörensen gör sig ibland en dansk frokost.



TRADITIONEN har Marja Anderson tagit
med sig från sin mamma till köket i
Granhed utanför Katrineholm.

– Det var piroger som gällde därhemma.
Mamma, som är född i Karelen i Finland,
bakade stora lass varje lördag, berättar
Marja. Men vårt rågbröd, det kom från af-
fären. Det finns otroligt mycket gott bröd
att köpa. När Marja köpte bröd i Finland i
somras räknade hon till 28 olika sorters
runda rågbröd i en vanlig livsmedelsaffär. 

– Då räknade jag alltså bara de runda
sorterna! Här i Sverige får man leta för att
hitta riktigt rågbröd. Och jag saknar till ex-
empel rieska, ett himla gott bröd bakat på
kornmjöl, säger Marja längtansfullt.

Gröt och soppa i brödet
Marja får det lite svårt när vi ska skriva ner
recepten på pirogerna. Hon bakar oftast på
en höft. När hennes och maken Rolfs två
pojkar var små, bakade hon matbröd två
gånger i veckan, riktigt matiga bröd. 

Men helt utan recept.
– Jag tar det som blivit över. Gröten,

soppan och det mjöl man råkar ha till
hands rör jag ihop till lagom konsistens
och bakar ut. Grönsakssoppa är väldigt
gott i bröd. Ärtsoppa eller indisk currygry-
ta däremot fungerar inte så bra, säger
Marja med ett stort leende.

När hon gjort de karelska pirogerna och
de mer matiga kålpirogerna tittar hon
eftertänksamt på sina produkter. Också
det här skulle gå att göra annorlunda, kon-
staterar hon.

– Det går bra att byta ut risgrynsgröten
mot linsröra till exempel. Potatismos
fungerar också bra i karelska piroger,
säger hon innan hon griper sig an
kålpirogerna. 

Receptet hittar du här intill.
– Jag fuskar och använder färdig

smördeg. Skulle det bli något över av kött-
färsen och kålen gör jag en kålpudding...

FINLAND

KÅLPIROGER MED KÖTTFÄRS
(stor sats)

Ett par förpackningar smördeg
1 kg köttfärs (kan drygas ut med kokt ris eller
risgrynsgröt)
1 vitkålshuvud
2 tsk salt
3 ägg

Kavla ut smördegen i lite vetemjöl. Täck en
långpanna med smördegen, även kanterna. Bryn
köttfärs och vitkål, ha gärna lite soja i vitkålen.
Rör ihop med två ägg och salt och lägg bland-
ningen i pannan. 
Kavla ut den andra förpackningen smördeg

och täck kål- och köttfärsblandningen. Vik in
kanterna, tryck ihop dem med hjälp av en gaUel
som doppas i vatten. Pensla med ägg utblandat
i en tesked salt (för att gulan ska flyta ut mer
jämnt).
In i ugnen på 200 grader i cirka 20 minuter,

tills degen blivit lite brun.

FRÅN KARELEN

ETT LASS
PIROGER 

KARELSKA PIROGER MED ÄGGSMÖR
Cirka 12 stycken

Blanda till en deg, rulla ihop till en bulle och skär
upp cirka en cm tjocka plattor.
Kavla ut plattorna i rågmjöl och skaka bort

överflödet.
Lägg gröten på plattan, böj upp kanterna men

låt lite av gröten titta fram. Pensla smält smör
eller margarin på degen.
Grädda i 250 – 275 grader cirka 10 minuter.
Hacka de kokta äggen och mosa ihop dem

med margarinet. Servera med äggsmöret, som
läggs ovanpå pirogerna. 

Deg
Ca 5 dl rågmjöl (kan blandas med lite vetemjöl)
1-1 1/2  tsk salt
2 dl kallt vatten
smält smör eller margarin
Inkråm
Kokt risgrynsgröt (kokt på 1 liter mjölk 
och 1/2 liter vatten)
Äggsmör
5 kokta ägg
250 g margarin
1 tsk salt

Plattor med rågmjölsdeg och så risgrynsgröt som fyllning – se där,
grunden till karelska piroger! Efter tio minuter i hög värme är pirogerna
färdiga att äta. Med äggsmör, naturligtvis. 

Här i Sverige får man 
leta för att hitta riktigt

rågbröd. Och jag saknar till
exempel rieska, ett himla gott
bröd bakat på kornmjöl. 
’’
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Marja Anderson bjuder på traditionella karelska piroger.



– NÄR JAG KOM TILL SVERIGE för 29 år
sedan letade jag förgäves efter något att
packa in min lunchsmörgås i. Till slut
köpte jag stora smörpapper och klippte i
bitar. I Norge finns de färdiga att köpa.
Traditionen har varit att alla äter smörgås
till lunch, både på skolor och på jobbet.
Förr hade vi alltid brunost som pålägg,
idag har många mer matiga pålägg, berät-
tar Eli.

Norrmännen har nämligen kort
lunchrast. Den är aldrig mer än en halv-
timme, om man alls tar någon paus i ar-
betet. Många äter sin medhavda matpakke
vid skrivbordet, även om ”kantinerna”,
lunchmatsalarna vinner terräng.

I gengäld kommer norrmännen hem
tidigare från arbetet, och äter sitt huvud-
mål vid 17-tiden.

– Det är nog enda gången på dan som

brödet inte är viktigast i måltiden. Men
senare, vid 8-tiden så äter man en smörgås
som kvällsmat. Bröd är viktigt i Norge,
konstaterar Eli.

Mätt på kneippbröd
När Eli kom till Sverige var det inte bara
papper att slå in lunchpakken i som hon
saknade. Hon hittade heller inte något bröd
hon gillade. I stället började hon baka själv.

– Jag tror de flesta norrmän som flyttat
till Sverige bakar sitt bröd. Tusentals träf-
far på nätet visar hur utvandrade norrmän
lovordar och saknar sitt kära kneippbröd!
Här i Norska kyrkan säljer vi färdiga mjöl-
blandningar till kneippbröd och det är
väldigt populärt.

Eli bakar bröd flera gånger i veckan i
Norska kyrkans kök – kneippbröd eller
loff.

VåCor varje vecka
Hon bakar det grova kneippbrödet på råg,
graham, havre och vete. Kneippbrödet är
mäktigt och gott, lite strävt med hård kant
och ”muslikänsla” när man tuggar.

– Man håller sig mätt länge på kneipp-
bröd. Loff däremot bakas på vetemjöl, och
det äter vi med smör på när vi äter lätt mat.

NORGE

ELIS KNEIPPBRÖD
13 dl vatten
1 kg vetemjöl
1/2 kg fin råg
2 dl havregryn
3 dl grahamsmjöl
3 msk olja eller margarin
1 msk salt
100 g jäst

Blanda 37-gradigt vatten med jäst. Ta i salt, olja
och margarin. Blanda allt mjöl och arbeta ner.
Knåda degen för hand i tio minuter eller i mixer
ca fem minuter. Låt jäsa till dubbel storlek ca en
timme.
Dela till 3 bröd, smöra tre formar och lägg ner

degen. Låt jäsa 30 minuter.
Gräddas på 225 grader i 40-45 minuter.
Pensla med vatten, låt svalna på galler.

LOFF
1,5 kg vetemjöl
1 msk salt
4 dl mjölk
4 dl vatten
3 msk smör
50 g jäst

Värm vatten och mjölk till 37 grader och blanda
med jästen. Ha i smör, salt och mjöl och arbeta
degen i ca fem minuter.
Låt jäsa 30 minuter.
Knåda degen och forma två bröd som läggs i
smörade formar.
Låt jäsa i 30 minuter.
Pensla med ett vispat ägg.
Gräddas i 225 grader cirka 30 minuter.

KNEIPP
BRÖD

Ett par skivor kneippbröd, brunost och ett glas mjölk. 
Eli Nordnaes, husmor på Norska kyrkan i Stockholm har dukat upp
den typiska norska lunchen - matpakke. 

Fyra dagar i veckan serverar Norska
kyrkan våfflor. Eli står bakom disken med
en stor färdig smet och varmt våffeljärn.
Sylten och grädden står bredvid. Och så
brunosten, en mesost som många äter på
våfflorna.

– Våfflor är väldigt norskt. Ingen sön-
dagseftermiddag är fulländad om vi inte
får oss en våffla! De 22 norska sjömans-
kyrkorna runt om i världen har varje år en
tävling på nätet om vem som gräddar de
bästa våfflorna. I :ol kammade Köpen-
hamn hem första priset, berättar Eli Nord-
naes.

Bløtkake i kyrkan
Lompe och lefse, då, två typiskt norska
bröd? 

Nej, det är inget som Eli bjuder på i
Norska kyrkan. Lompe serveras oftast i

Eli Nordnaes bjuder på kneippbröd och lo8. Hon är husmor i Norska kyrkan i Stockholm och ord-
förande för Det norske samfunn i Sverige. Det är hon som håller tal på Skansen den 17:e maj varje år.

Den norska lunchen enligt gammal tradition:
Kneippbröd, brunost och ett glas mjölk.

Tusentals träffar på
nätet visar hur utvan-

drade norrmän lovordar och
saknar sitt kära kneippbröd! ’’
korvkiosken (pølse med lompe). Lefse är
ett sött flatbröd som bakas på vete, med
florsocker och smör.

– Men när det ska serveras fikabröd här
i kyrkan, då blir det bløtkake. Det är en söt
sockerkaka som jag dränker in med frukt-
saft och serverar med sylt och grädde eller
fruktcocktail. Norrmän gillar söta efterrät-
ter, säger Eli.

MATPAKKE 
MED MÄTTANDE
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– EGENTLIGEN ÄR LAUFABRAUD, lövbröd,
det isländska julbrödet, säger Thorunn.

Det bakas ut tunt och friteras i olja.
Namnet har brödet fått av de dekorationer
som bagaren gör med hjälp av en kniv, of-
tast i form av löv. Ofta bakar hela familjen
brödet tillsammans (exempel på baket
finns på you tube).

– Men det är för krångligt. Vi bakar flat-
braud i stället, berättar Thorunn medan
hon först kavlar ut degen till runda plattor
och därefter lägger en skiva på spisplattan.

Det ryker friskt medan flatbrödet gräd-
das på plattan och faktiskt bränns vid lite. 

Det hör till. Thorunns väninnna Erla
Hilmarsdottir berättar skrattande att
grannarna en gång ringde brandkåren när
hon bodde i lägenhet och bakade flatbröd.

I huset hos Thorunn har vi helt enkelt
öppnat dörren ut till altanen. Och fläkten
är på.

Thorunn och hennes man Ljótur Mag-

nússon har bott i Sverige sedan slutet av
70-talet. I Thorunns familj bakade man
inte själv. Men eftersom här inte fanns nå-
got bröd hon gillade, började Thorunn sät-
ta surdegar och baka.

– Våra brödtraditioner kommer från
Danmark, med bröd på råg, malt eller gra-
ham. Brödet är komplement till mat eller
mellanmål. Vi äter nog aldrig bara en
smörgås som huvudmål.

Varma källans bröd
Numera bakar Thorunn aldrig i
vardagslag. Det behövs inte längre, det
grövre brödet finns att köpa också i
Sverige.

Men maken Mikaels favoritbröd, det
finns bara i Island. Han kommer från
Hveragerdi, där jorden är så varm att små
geisrar tittar upp här och där. Just i Hver-
agerdi bakas ett kompakt rågbröd kallat
Hverabraud (”varma källans bröd”).

Det tar hela 24 timmar att grädda. De-
gen stoppas nämligen en bit ner i jorden
och gräddas av jordvärmen. Det blir lite
råkladdigt, men väldigt saftigt.

– Det är undebart gott, säger Mikael.

Gräddas med strykjärn
Men just i dag, i Järna, nöjer vi oss med en
skiva nygräddat isländskt flatbraud. Med
ost. På julafton serveras fårfiol (hangikjöt)
till brödet – en kombination som är tradi-
tion i Island när det är fest.

Receptet på flatbraud är gammalt och
brödet bakades tidigare över öppen eld. 

I senare tider har många familjer i Is-
land tagit strykjärnet till hjälp i bakningen:
Först gräddar man ena sidan av brödet på
plattan, sedan stryker man brödet på an-
dra sidan för att undvika att det blir alltför
bränt.

Brödet innehåller ingen jäst; det var
nämligen länge förbjudet på Island att an-

ISLAND

FLATBRAUD
200 g grahamsmjöl
200 g rågmjöl
1 tsk salt
1/2 liter kokande vatten

Blanda ingredienserna och knåda degen. Kavla
ut i lite grahamsmjöl till 6-8 runda kakor, ungefär
lika tjocka som en lövbiU. Kakorna ska vara lagom
stora för din spisplatta, måtta med en assiett.
Pricka med en gaUel så att luftbubblorna
försvinner.
Sätt en spisplatta på full värme, sänk sedan

värmen från 6 till 4 när du börjar grädda brödet.
Observera att det här sättet att baka inte

fungerar på keramikhällar, det ska vara gamla
”vanliga” plattor för att det ska bli tillräckligt
varmt. Det går inte heller att använda stekpanna,
inte heller det blir tillräckligt varmt. 
När det börjar ryka om brödet kan du dämpa

värmen ytterligare.

PÅ SPISPLATTAN
Det ryker ordentligt om spisplattan hemma hos Thorunn
Johannesdottir i Järna i Södermanland. Nu när det lackar mot jul
gräddar hon det isländska flatbrödet, flatbraud. Och det gör hon
direkt på spisplattan.

vända jäst annat än för professionella
bagare – för att inte jästen skulle användes
till hembränning

Island importerar det mesta av sin spann-
mål. Men man har också startat odlingar
på Islands sydöstra kust och idag produc-
eras havre och korn i Thykkvabaer, om än i
liten skala.

Våra brödtraditioner 
kommer från

Danmark, med bröd på råg,
malt eller graham. Brödet är
komplement till mat eller
mellanmål. 

’’

FLAT
BRAUD 
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Thorunn Johannesdottir och Erla Hilmarsdottir smakar på det nygjorda flatbraudet.

Spisplattan och ibland strykjärnet hjälper
islänningar i förskingringen att behålla sina
vilda brödtraditioner.
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FLÄSKKÖTT, KORNGRYN, lök, vitpeppar och
kryddpeppar. Det är ingredienserna i
grynkorven som tillverkas på Eriksons
chark i Nossebro. Precis som det ska vara
med traditionell mat är recepten på
grynkorv många. Men en sak har de alla
gemensamt – korngryn. Från början var
kornet ett sätt att dryga ut köttet, men
skaraborgarna tyckte om smaken och kor-
ven har fortsatt att vara populär i spann-
målsbygden.

– En del kallar den för västgötakorv,
men det stämmer ju inte riktigt. Det är här
på slätten runt Vara och Skara den är som
störst. Om den ska heta något annat än
grynkorv är det skaraborgskorv, säger Rolf
Erikson som är uppvuxen på charkuteriet. 

Det var hans farfar som 1923 startade
Eriksons chark. Idag driver Rolf Erikson
det tillsammans med sin syster Eva, frun
Lisbeth och deras tre barn Cecilia, Gustav
och Linus. Företaget har gjort sig ett namn
långt utanför Varaslätten och har idag 28
anställda. De säljer många olika sorters
charkuterier, men är det någon av produk-
terna som ligger Rolf särskilt nära är det
grynkorven. 

– Vi är inte många tillverkare kvar län-
gre. Därför känns det särskilt roligt att
vara med och bevara den här gamla tradi-
tionen, säger han.

Det är torsdag och dags för veckans pro-
duktion. Korngrynen har legat i blöt över
natten och blandas med fläskkött som
kommer direkt från slakteriet. Smeten
kryddas och hälls sedan ner i en korv-
stoppningsapparat. Idag är det Rolfs son
Linus Erikson som fyller :älstren. Det blir
600 kilo korv som sedan säljs till butiker
och restauranger i bygden. I juletider, när
det är högsäsong, produceras över ett ton i
veckan. 

I butiken den här torsdagen står An-
nelie Rang och säljer den pinfärska kor-
ven. Hon säger att det huvudsakligen är äl-
dre som köper produkten, men även yngre
har fått upp ögonen för den.

UTROTNINGSHOTAD  

A V  KARL  JOHAN  BÖRJESSON

Gryn
korv

Grynkorven ligger skaraborgarna särskilt varmt om hjärtat. Den har
både fått egen dag och egen akademi. Men trots populariteten blir
tillverkarna allt färre. Nu är den därför på väg att ta plats i arkivet för
utrotningshotade smaker.

– Mina barn älskar grynkorv. Jag brukar
servera den med lingon, senap och
potatismos. Den går åt i ett nafs, säger hon. 

Grynkorvens dag
Den tredje torsdagen i oktober infaller
grynkorvens dag. Dagen inrättades 2004
på initiativ av den lokale revymakaren
Börje Bredlid. Det var också han som
påhejad av bland andra Eriksons chark
drog igång Grynkorvsakademin ett år
senare. 

Akademin startade som en reaktion på
att Västra Götalands landshövding helt
utelämnade grynkorven i en bok om typisk
mat från Västergötland. Syftet med
föreningens verksamhet är enligt stadgar-
na ”att med alla till buds stående, ehuru
dock lagliga, medel vårda, bevara och
utveckla grynkorvstraditionen såväl vad
gäller tillverkning som regelbundet inta-
gande, att verka för att Grynkôrv officiellt
proklameras, och accepteras, som skara-
borgsk nationalrätt.” 

Idag har sällskapet över 350 medlem-
mar.

Utrotningshotad
Trots att populariteten är stor på Varaslät-
ten lever grynkorven en tynande tillvaro i
resten av landet. Slow food-rörelsen har
uppmärksammat den traditionella korven
och arbetar för att få den invald i Smakernas
ark. Det är ett arkiv för utrotningshotade
smaker där rätter som kalvdans, upplands-
kubb och bruna bönor redan finns med.

Cristina Gaitan är ordförande i den
svenska Arkkomissionen. Hon tycker själv
mycket om smaken på den skaraborgska
korven och tror att den har alla kriterier
för att bli invald i Smakernas ark.

– Grynkorv är väl värd att uppmärksam-
mas. Den har en ren och modern smak
som står sig väl i konkurrensen. När Slow
food ordnade ett stort möte i Falköping
2007 med internationella gäster stod den
på menyn och gjorde stor succé, säger hon.

SMAKERNAS ARK
Smakernas ark (The ark of taste) är Slow Food-rörelsens världslista över utrotnings-
hotade gastronomiska produkter. För att bli invald måste produkten förutom att vara
utrotningshotad ha hög kvalitet och vara historiskt kopplad till en viss region. I dag finns
över 800 produkter på den internationella listan. De svenska produkterna på listan är:
upplandskubb, flodkräfta, Linderödsgris, källarlagrad getost, kalvdans, bruna bönor och
souvas (rökt renkött).  

Vi är inte många 
tillverkare kvar

längre. Därför känns det
särskilt roligt att vara
med och bevara den här
gamla traditionen

’’
FÅR EGEN AKADEMI

Linus Erikson, Annelie Rang och Rolf Erikson är
några av dem som arbetar i det gamla familje-
företaget på Varaslätten.

Jultid är högsäsong 
för grynkorven.
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CARRBRIDGE i skotska högländerna ligger
några mil söder om Inverness och nära
floden Spey som kantas av whiskydestil-
lerier. Till bergen söker sig vandrare och
skidåkare. Och en hösthelg varje år in-
vaderas trakten av grötfolket.

Mjölnaren Lennart Svahn som driver
två kvarnar på ömse sidor av Övre Fryken

kommer med väskan full av skrädmjöl,
värmländskt fläsk och lingonsylt. Han har
med sig kommunalrådet Ola Persson, en
riksspelman, en skotte boende i Sunne och
en fastighetsmäklare.

Han har kommit för att vinna.
Carrbridge var till i början av 1990-talet

en by bland andra i högländerna: liten och

charmig, omgiven av storslagen natur och
något sömnig. Men fullmäktige ville sätta
byn på kartan. Någon spånade kring na-
tionalfrukosten havregröt, som i Skottland
görs på mjöl och inte gryn. Det blev ett
världsmästerskap.

De första tio åren deltog mest amatörer
från bygden, bland andra åttafaldige mäs-
taren Duncan Hilditch och :olårets vinnare,
skidläraren Ian Bishop som tävlat alla år.

Trots att tävlingen växt till verkligt in-
ternationell kaliber är det fortfarande bara
femton grötkokare som tävlar. En rad
sidoarrangemang har dock lagts till och

Ordet gröt är besläktat med grus, gryn eller gryta. Betyder ungefär ”blandning av kross”. 
Gröten kan vara äldre än brödet, lagades av nomader redan innan jordbruket uppstått.
Gröt förekommer över hela världen med liknande traditioner och föreställningar.
Gröt lagas av frön från gräs som vete, bovete, havre, korn, råg, majs, hirs, durra och quinoa.
Gröt kan ätas som den är – utan tillbehör – eller med mjölk, bär, sylt, smör honung, fläsk eller fisk.
Gröt kan ätas som frukost, lunch eller middag. Hård (fast) gröt har varit vanlig som matsäck.
Gröt har också haft magisk och innebörd – som stärkande barnsängsgröt, för att göra väsen som
tomtar på gott humör, som drömgröt eller med mandel i för önskningar, som vår svenska julgröt.  

CARRBRIDGE
Carrbridge ligger några mil söder om Inver-
ness i skotska högländerna.
Byn med 700 invånare har fått sitt namn

efter den hästvagnsbro som 1717 byggdes
över floden Carr.
Trakten är känd för naturen i national-

parken Cairngorms och populär bland van-
drare och skidåkare, både alpint och längd.
1993 ordnades första VM i grötkokning,

The Golden Spurtle. Spurtle är en spatel, som
skottarna föredrar framför slev när de kokar
gröt.

A V  MATS  KARLSSON

Havremjöl, vatten och salt. Tre enkla ingredienser, men ändå
tillräckligt för ett VM i grötkokning. Lennart Svahn från Sunne for till
Skottland och slog knock på både domare och publik.

bästa gröt
VÄRLDENS

publiken har växt till ett tusental personer.
Den värmländske mjölnaren och hans

följe har snabbt blivit uppskattade i byn.
– I’m the miller, presenterar han sig.
Sitt skrädmjöl av rostad havre har han

tagit med från kvarnen i Stöpafors. Det är
en specialitet som kom med skogsfinnarna
från Savolax när de bröt bygd på 1600-
talet. I Björkaholm på andra sidan sjön
mal han svedjeråg, en annan skogsfinsk
specialitet.

Nävgröt med fläsk
Lennart Svahn tävlar i specialklassen och
slipper traditionella klassens begränsning
till havremjöl, vatten och salt. I sitt heat
ställs han mot den excentriske skotten
Neal Robertson, en prisbelönt krögare
som uppfunnit ”the spon” – en slev med
två konvexa baksidor för att gröten inte
ska klibba fast i framsidans urgröpning.
Han möter en 19-årig trombonist från
Manchester, en skotte och en matföreta-
gare från London.

Minuterna tickar och efter halva tiden,
15 minuter, rör motståndarna ivrigt i sina
grytor, duttar med kryddor, flamberar till-
behör och snitsar till det med tjusiga upp-
läggningsfat. Lennart Svahn har stekt en
panna fläsk och står med armarna i kors
medan 1,4 liter vatten ska koka.

Till sist vräker han oraffinerat ett kilo
skrädmjöl rätt ner i kastrullen och börjar
stöta med sleven. Allt klumpar sig. En
kameraman zoomar in och publiken ser
det märkliga på storbildsskärm.

Plötsligt tycks det vara klart. Han slevar
ned torra grötklumpar i tre skålar, häller
på stekflott, rör om och klickar på lingon-

sylt. Tre snapsglas med lingondricka full-
bordar anrättningen, som bärs ut till do-
marrummet.

Nordiska mästerskap
Spelmannen Per-Thomas Eriksson har
efter en succéartad spontan pubspelning
kvällen före petats in i programmet och
underhåller, jämte lokala förmågor, i
tävlingens pauser. Här finns även en
skådespelare som gestaltar nationalpoeten
Robert Burns, född för 250 år sedan. För
glamouren står Miss Scotland, som gått
med de tävlande i grötparaden genom byn
och nu ska överlämna priserna.

Ett sus går genom den knökfulla
bygdegården. För första gången blir en
amerikan, Matthew Cox, världsmästare.
Lennart Svahn får ingen pokal. Detta trots
att domartrion är enig om nävgröten:

– Något liknande har vi aldrig sett eller
ens hört talas om under alla år. Det är
unikt, säger huvuddomaren George
McIvor, tidigare ordförande för Skottlands
mästerkockar.

Värmlänningen har gjort ett misstag och
inte tagit seden dit han kommit. Hade han
likt flera motståndare ställt upp i båda klas-
serna och parallellt kokat en skotsk gröt –
hur dålig som helst – hade specialsegern
varit hans.

Men Lennart Svahn hänger inte läpp.
Tvärtom.

– Nästa år ordnar vi nordiska mäster-
skap i grötkokning. Vi bjuder in tävlande
från nävgrötens hemland Finland, men
också Norge och Danmark. Vinnaren går
vidare till VM.

Gröt i världen

Nästa år ordnar vi nordiska mästerskap i grötkokning. 
Vi bjuder in tävlande från nävgrötens hemland Finland,

men också Norge och Danmark. ’’

Mjölnaren Lennart Svahn från Sunne överraskade både publik och domare med sin nävgröt av skrädmjöl med stekt fläsk till. 
Fast till pokal räckte det inte den här gången.




