
  
I D É T I D S K R I F T    

O M  
C E R E A L I E R

E N  

nr 3      oktober 2005

Andra
bullar

NU ÄR DE PÅ MODET IGEN

Skolpersonal lär om kost
och kolhydrater

Fastfood eller slowfood?

Fokus på fullkorn i USA

Ny teknik för bättre bak

Fira Kanelbullens dag!

Sitta på café 
– populärt nu som då



maud lindblå
Chefredaktör

idétidskriften C nr 3   20052

Livsstilskunskap i skolan
t Vilka produkter och vilken livsstil
unga människor väljer har betydelse för
deras framtida hälsa. Det säger Ingmar
Börjesson, forskningsansvarig för Stiftel-
sen Cerealia FoU. I höst förmedlar stif-
telsen kunskaper om bland annat kol-
hydrater och fullkorn till skolpersonal.

sidan 4

GOOH-dare snabbmat
t Vi svenskar köper mest färdiglagad
mat i Europa, men få säger att de köper
färdigmat för att den är så god. Nu kom-
mer nya färdigmatskoncept där smak
och kvalitet prioriteras. Ett exempel är
Gooh! ett unikt samarbete mellan Ope-
rakällaren och Lantmännen.

sidan 8

60 års kakhistoria
t Boken ”Sju sorters kakor” fyller 60 år
och kommer ut i ny upplaga. Här speglas
kakmodet som det ser ut idag. Men också
den klassiska småkakan är på frammarsch
igen. sidan 10

Ny teknik ger bättre bak
t Baka är ett traditionellt hantverk, men
även sådana kan utvecklas. I den nya
boken Bakgrunder presenteras flera av
de nyaste teknikerna, till exempel att
man inte behöver smälta smöret till
degen. Eleonor Schütt  lär ut den nya
baktekniken. sidan 16

Tempe del 3: spannmålens roll
t Í tredje avsnittet om utvecklingen av
det nya livsmedlet spannmålstempe,
berättar C idag om hur växtförädlarna
söker efter de spannmålssorter, som har
de bästa hälsoegenskaperna. Lågt glyke-
miskt index, hög kostfiberhalt och myck-
et mineralämnen är resultatet av rätt
egenskaper hos spannmålen. sidan 20

Fullkorn i fokus
t I den nya upplagan av de amerikanska
riktlinjerna för bra mat  är fullkorn i
fokus. Enligt rekommendationer ska alla
amerikaner ät minst tre portioner av livs-
medel med fullkorn varje dag. sidan 21

B R Ö D T E X TI N N E H Å L L

vi 40-talister sägs vara dom som låtit etikettböckerna vila på hyllan för
gott. Vi har ingen aning om vem som förväntas hälsa först eller hur man
korrekt besvarar en formell inbjudan och vi klarar oss bra ändå. Vid akut-
fall, som bröllop i familjen, finns ju Magdalena Ribbing eller någon fråge-
spalt på nätet att tillgå.

Och så äter vi med händerna. Ett av mina barn trodde länge att det hette
handburgare – och varför inte, mera handmat än burgare får man leta efter.
Utbudet bara växer – pita, tacos, wraps, french hotdog. Den senaste varian-
ten av hålbaguetter har ett större hål. Där kan man stoppa betydligt mer än
varm korv, en hel måltid med sallad och allt försvinner behändigt i brödets
innandöme, och så äter man upp alltihop.

I mathistorien har vi lärt att brödkakan var vår första tallrik. De gamla
medeltidarna la maten på brödkakan, åt upp sovlet och avslutade med att
tugga i sig det då flottindränkta och välsmakande brödet. Intet nytt under
solen med andra ord.

så gick civilisationen vidare, vi fick trätallrikar och så småningom pors-
lin och kristall och silver att äta med. Det blev väluppfostrat och fint att
INTE kladda. Håhåjaja, hur mycket möda har inte lagts ner på att försöka
äta kycklingben med kniv och gaffel eller prydligt föra ner ett vilsekommet
fiskben från munnen till tallrikskanten med gaffel och kniv.

Jag tror vi kan tacka gatukökens och snabbmatens framväxt efter andra
världskriget för att vi kom loss ur besticktyrannin. Mat i handen utomhus i
friska luften blir mindre högtidligt, och det smittar av sig.

idag vågar man ta kycklinglåret i nypan för att gnaga av det sista även
vid arbetslunchen. Den som har svårt med pinnarna törs greppa sushin med
fingrarna. Man törs till och med ta en sprödstekt baconskiva i nypan och
bita av. Jag såg det vid en hotellfrukost nyss. Damen var välklädd och de
välskötta naglarna rödlackerade. Men likafullt satt fläskbiten där i nypan
och fördes med tydlig njutning till munnen.

Så kan det gå till i 2 000-talets stenålder.

chefredaktör maud lindblå
maud.lindbla@lantmannen.se
telefon 08–657 41 20
i redaktionen

lotta löwhagen lundberg
ansvarig utgivare

ingmar börjesson
adress 
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box 30192   104 25 stockholm

grafisk form jan reinerstam
omslagsillustration

daniel egneus
redaktionsråd viola adamsson,
lillemor abrahamsson, ingmar
börjesson, elisabeth forsum,
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Text och bild i C lagras elektroniskt och
kan publiceras på Internet. Externa med-
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t Bakgrunder heter en ny bok från
Hembakningsrådet. Där kan man läsa
om de senaste rönen och
metoderna för bakning,
som också presenteras i
reportaget på sidan 16.

I boken finns också
recept, tips och goda råd
för bakningen, samt felsök-
ningsschema. Tanken är att
boken ska vara till glädje
både för novisen vid
bakugnen och den mera
vana bakaren.

Här berättas om jästen
som brödets hjärta och
mjölet som brödets kropp.
Socker hjälper jästen att
arbeta och ger kakorna
smak. Smör smörjer glu-
tentrådarna och gör småkakor spröda.

– Det är roligare att baka om man vet
varför man gör olika saker, säger Kaeth

Gardestedt, som är projektansvarig för
Hembakningsrådet. Att baka är visserli-

gen ett traditionellt hant-
verk, men allt utvecklas
och nya produkter och
metoder gör att det går lät-
tare och resultatet blir
bättre.

Alla recept i boken är
bakade av Kerstin Svens-
son, matjournalist och
hushållslärare med stor
köksvana. Ett nätverk av
hushållslärare har också
givit synpunkter på inne-
håll och utformning. Bo
Ingvar Jönsson har tagit
härliga lockande bilder på
både klassiska och nutida
bröd och kakor.

Bakgrunder kan beställas från Hem-
bakningsrådet i Malmö. 

www.hembakningsradet.nu

SJÄTTE GÅNGEN FÖR
KANELBULLENS DAG 
t För varje år blir Kanelbullens dag den
4 oktober känd i allt vidare kretsar. Man
har nästan svårt att tro att det bara är
sex år sen Kanelbullens Dag introducera-
des vid Hembakningsrådets 40-årsjubi-
leum 1999. Svenska folket tog genast
Kanelbullens Dag till sitt hjärta. Så här
skriver Kanelbullens Dag-generalen
Kaeth Gardestedt:

”Som en kaneldoftande informations-
spiral sökte sig nyheten från vårt kontor i
Malmö kors och tvärs över landet. Hem-
kunskapslärare och dagispersonal ladda-
de förråden och bakade med barn och
ungdomar så att glädjen stod högt i tak.

Radio, TV och tidningsredaktioner
spred nyheten att Kanelbullen fått ett
eget datum. Ja, ryktet om dagen flög runt
jordklotet, Namnet kanelbulle virvlade
glatt in i hjärnornas doftminnen.

Receptet på H.C.Andersens tårta i förra numret av
C råkade  dessvärre ut för flera fel. Vi ber om
ursäkt för det och publicerar här ett korrekt recept.

H.C. ANDERSENS TÅRTA
10–12 bitar

RÄTT RECEPT PÅ H.C. ANDERSENS TÅRTA  
Sätt ugnen på 150 grader. Smörj en springform ca
24 cm i diameter och strö med ströbröd.
Nötbotten: Vispa 6 äggulor och 1 ägg till skum
med 125 g socker. Blanda i finhackade nötter. Vispa
de 6 äggvitorna till fast skum och vänd i 75 g sock-
er, lite i taget, mot slutet. Vänd ner äggvitebland-
ningen med lätt hand i ägguleblandningen, lite i
taget. Strö över vetemjöl och vänd i det försiktigt.
Häll smeten i formen och grädda 35–40 minuter.
Vänd upp och ner på formen så snart den tas ut ur
ugnen. Låt kakan svalna och dela i två bottnar.
hallonfyllning Lägg gelatinbladen i blöt i
kallt vatten. 
Blanda hallonsaft och stjärnanis och låt stå och
dra en stund. Koka upp saften, sjud några minuter
och ta upp anisen. Vispa äggen luftiga med sock-
ret och häll i den heta saften under kraftig
vispning. Häll tillbaka i kastrullen, värm långsamt
under vispning till strax under kokpunkten. OBS!
Det får inte koka. 
Sila ev massan genom en trådsil och rör ner smö-
ret i klickar i den heta massan.
Krama ur gelatinbladen och vispa ner dem i den
varma krämen. Låt den svalna. Lägg en nötbotten
i en springform, häll på hallonfyllningen och ställ
kallt tills den stelnat.

nötbottnar

6 äggulor
1 ägg
6 äggvitor
200 g socker
150 g finhackade 
hasselnötter
1 tsk vetemjöl
smör och ströbröd till
formen

hallonfyllning

3 stjärnanis
1 1/3 dl outspädd 
hallonsaft
4 ägg

125 g socker
50 g rumsvarmt smör
2 gelatinblad

citronfromage

3 äggulor
75 g socker
rivet skal och saft av 1
citron
3 gelatinblad
1 äggvita
3 dl vispgrädde

garnering

Vit blockchoklad eller
färska hallon och
vispgrädde. 

citronfromage Vispa äggulorna till luftigt
skum med 50 g socker. Blanda i rivet citronskal.
Pressa citronen. Lägg gelatinblad i blöt i kallt vat-
ten och rör sedan ut i het citronsaft i ett vattenbad.
Häll den varma gelatinlösningen långsamt ner i
äggmassan under vispning.
Vispa äggvitan till fast skum med 25 g socker.
Vispa grädden till skum och vänd ner grädde och
äggvita i ägguleblandningen.
Lägg tårtbotten nummer två på hallonfyllningen
och bred citronfromagen ovanpå. Ställ kallt till
citronfromagen stelnat. Smält vit choklad i vatten-
bad och bred ut den på bakplåtspapper i en cirkel
som är lika stor som tårtan. Låt chokladen stelna,
skär den i ”tårtbitar” med kniv. Ta ev ut mönster i
de tunna chokladbitarna med små formar och
stick ner chokladbitarna i fromagen på tårtan.

Recept från Conditori La Glaces bok: ”Eventyrlige kager fra 
La Glace, frit efter H.C. Andersen.”
Författare: Marianne Stagetorn Kolos och H.C. Andersen.

BAKGRUNDER LÄR UT NYA METODER



”Vilken livsstil och
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väljer har betydelse

för deras framtida

hälsa.” Det säger
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forskningsansvarig
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t Lena Hellström försöker få oss att
öppna våra sinnen och uppleva lust och
nyfikenhet, känna dofter, smak, rytmer,
färger, former.

Hon beskriver vardagliga företeelser
som äpplen, rabarberpajer, natur, höghus
och nybakt bröd med sådan lust och när-
het att jag känner dofterna och ser färger-
na trots att vi talas vid per telefon.

Under kompetensdagarna talar hon
om hur man kan ta till vara varje rast,
varje lektion för att behålla barnens sin-
nen vidöppna.

– Som barn är vi öppna för alla sinnes-
intryck. Det är då det bestäms om vi ska
hålla den luckan öppen eller stängd, där
har personalen en viktig uppgift, säger
Lena Hellström.

Industrin normaliserar
I vår västerländska kultur lär vi oss att
”normaliseras”. Industriella livsmedel
ska alltid smaka lika, en soppa med en
viss etikett får inte smaka annorlunda än
förra gången.

Den likheten gör att industrin utesluter
en massa smaker, eftersom man riskerar
att de förändras från gång till gång.

– Vår preferensram smalnar av. Om jag
frågar dig om du tycker om rabarber tän-
ker du på en viss sorts rabarber. Men det
finns 143 sorter! 

När det gäller vin däremot, då går vi på
kurs och lär oss skillnaderna. Vi ser var-
ifrån druvorna kommer, hur de odlas, lär
oss hur gammalt vinet bör vara, undersö-
ker hur det doftar och hur det smakar.

– Smak och doft blir något som för-
knippas med lyx! Men det finns ju så

A V  L A L L A  L I N D S T R Ö M

mycket mer att se och uppleva. I stället för
att gå halvblinda och halvdöva genom
livet kan vi öva sinnligheten, inte bara i
naturen utan också i stan. Lär dig se
husens volymer, öppenheten och sluten-
heten mellan kvarteren, färger, former,
skuggor, dagrar…

Utforska smakerna
Lena Hellström menar att de som jobbar i
skolan kan lära barnen använda sina sin-
nen och njuta av smaker och dofter.

– Sätt barnen i grupp och ge dem olika
äpplen att utforska. Låt dem blunda och
smaka, känna om äpplet är stort eller
litet, sött, friskt, beskt, vilken form det
har.

– På det ställs vi inför en mirakulös och
jättespännande värld, säger Lena Hell-
ström.

– När jag frågar folk hur de bakar bröd
säger de ”ja, jag tar lite vetemjöl som bas
i brödet”. Sen säger de inte så mycket mer.

Men då vet de inte vem det är de beskri-
vit brödet för. Genast kommer Lenas
följdfrågor: Vilket vetemjöl? Var är det
odlat? Är det siktat? Är det nordiskt eller
förädlat i Sydamerika? Hur handskas du
med mjölet? Blandar du i något annat
mjöl? Hur ska det bakas, i panna, i elugn
eller tänder du bakugnen?

– Bröd kan ge utrymme för så mycket
glädje och känsla. Tänk att jämföra ett
lätt ljust tunnbröd med ett tungt full-
kornsbröd. Oceaner av möjligheter öpp-
nar sig, som vi reducerar till ”bara lite
vetemjöl”, säger Lena Hellström. 

Och så talar hon lyriskt om gamla min-
nen från bakugnar som eldas upp på hös-

ten så att den lite dävna doften av gammal
ugn först sprider sig över nejden innan så
småningom doften av nybakat bröd tar
över.

Sök dina sinnen
– Vi vuxna har mer kunskap och erfaren-
het är vi tror. För nog har du ett minne av
att gå ner i matkällaren och känna doften
av potatis, äpplen och morötter, doften av
jord, sältan i doften av rotfrukterna? Dof-
terna, färgerna, minnena av smakerna
finns där.

Däremot har sinnligheten försvunnit i
bakgrunden i vårt samhälle. 

– Det är hög tid att återerövra kunska-
pen, säger hon. Människor längtar efter
att få utrymme för mer sinnlighet. 

– Det är bara för livsmedelsindustrin
att börja ösa, att utveckla nya produkter
som talar till oss och våra sinnen. Detta
handlar om lusten att leva och meningen
med livet!

’’ Bröd kan ge utrymme för
så mycket glädje och känsla.
Tänk att jämföra ett lätt ljust
tunnbröd med ett tungt full-
kornsbröd.

Lena Hellström

f|ÇÇÄ|z{xàxÇTA FRAM 

OCH NJUT

Vi stänger av större delen av vår sinnliga förmåga. Det menar Lena
Hellström, etnolog och formgivare som också är verksam som lärare i
måltidskultur vid Restauranghögskolan i Grythyttan.

– En hel värld reduceras till att bara vara till exempel ”bröd” när det
kan vara så mycket mer. Smaka på bröd så som ni provar vin. Känn
skillnaden i arom, struktur, känsla och  smak mellan ett tunnbröd och
ett mörkt rågbröd – och njut!
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t – Vilka produkter och vilken livsstil de
unga väljer har betydelse för deras framti-
da hälsa. Det här är en mycket viktig mål-
grupp. Det säger Ingmar Börjesson,
forskningsansvarig för Stiftelsen Cerealia
FoU. 

Mycket i forskningen talar för att tidi-
ga hälsoriktiga matval har betydelse på
många olika sätt.

– I många år har vi vetat vilket bra
skydd fullkorn är. Men det är först sedan
sambanden får skrivas ut i klartext som
det ger genomslag i ändrade matvanor,
säger Börjesson.

Han visar som exempel på fullkorns-
pastan, som blivit efterfrågad efter att ha
lanserats just med argumentet att det
minskar risken för hjärt- och kärlsjukdo-
mar. 

– Med relativt enkla grepp går det att
förbättra sitt hälsoläge. Att göra den hälso-
sammare fullkornspastan till sitt vardagli-
ga val är ingen uppoffring och inte speciellt
mycket dyrare. 

Produktutvecklingen mot allt bättre
bröd och cerealier pågår ständigt – och
symposiet är ett led i att få ungdomar och
andra att förstå hur viktigt det är att tidigt
investera i sin framtida hälsa. 

Glykemiskt index
Ingmar Börjesson nämner till exempel
den allt större betydelsen av glykemiskt
index, GI. Oftast förknippas GI med

minskad vikt, men att kontrollera en pro-
dukts GI har också annan betydelse: den
som äter mat med lågt GI kan ha större
chans att undvika sjukdomar som diabe-
tes och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Dessutom tyder mycket på att ett lågt
GI ger större mättnad. Men detta är ännu
inte tillräckligt bevisat för att godkännas
som argument vid försäljningen av exem-
pelvis bröd med lågt GI.

– Det kommer allt mer utvecklade pro-
dukter, som skyddar mot sjukdomar och
har stor betydelse också för hur magen
mår. Nu gäller det att nå konsensus kring

vilka argument kring hälsa man kan
framhålla i marknadsföringen och verkli-
gen sprida kunskap om detta.

Se upp för modedieter!
Katarina Hagstedt, som är nutritionist på
Cerealia Foods & Bread, jobbar ute i skolor-
na med mat och hälsa. Hon ser hur många
ungdomar fastnar för modedieter, som går

A V  L A L L A  L I N D S T R Ö M

fotnot: Kompetensutvecklingsdagarna hålls vid två tillfällen i
oktober och riktar sig framför allt till dem som jobbar med barn
och ungdomar: lärare i hem- och konsumentkunskap, idrottslära-
re, skolhälsovård och skolledning men också exempelvis restau-
rangchefer och ledare inom idrottsföreningar.

Föreläsare är bland annat livsmedelsverkets Åke Bruce, Susan-
ne Bryngelsson från SNF, kockar från Werners matvärld och Maria
Lennernäs från Svensk mjölk – och dessutom Kurt Weid och Lena
Hellström som du kan läsa om på vidstående sidor. 

– TVÅ ASPEKTER PÅ SKOLMATEN 

Kolhydrater 
& fullkorn

Fullkorn skyddar mot hjärtsjukdomar.
Bantningsdieter utan kolhydrater, som Atkins metod, är i längden

inte bra för hälsan.
Det är två av de budskap som når skolpersonal vid ett seminarium

för kompetesutveckling i oktober. 

Det är viktigt att vänja sig vid bra mat som barn, den livsstil    

Det är viktigt att få sprida kunnskaperna om hälsoegenskaperna i exempelvis bröd.
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t Många kockar använder numera för-
beredd mat, så kallad ”convenience
food”, som grund i sin matlagning. Allt
fler upptäcker fördelarna med att inte
behöva laga all mat från grunden i stor-
kök, restauranger eller skolor.

– Det här är framtiden, säger Kurt
Weid, köksmästare som numera är
affärsutvecklare på
Cerealia Food Service,
som jobbar mot stor-
kök och restauranger.

Kurt Weid talar sig
varm för den förbered-
da maten som interna-
tionellt går under nam-
net ”convenience” eller
”mis en place”.
Utvecklingen går mot
allt bättre förberedd
mat med hög kvalitet
och rätt näringsinne-
håll. 

De ekonomiska kra-
ven skärps, köken blir
mindre liksom perso-
nalstyrkan, och hjäl-
pen med färdiglagad
mat behövs. Men Kurt
Weid ser ingen nackdel
i det,  snarare tvärtom:

– Det här går inte att
vara utan. Kocken slipper hacka sallad
och lägga tid på andra tidskrävande
rutinjobb. Istället kan han se till att
maten blir en upplevelse för öga och
gom.

– Idag lär sig elever på restaurangsko-
lor ute i världen hur man ska handskas
med färdiglagat och jämföra kvalitet,
priser och produktionstid. Tyvärr har
man inte kommit så långt i den svenska
utbildningen ännu.

Själv skulle Kurt Weid aldrig vilja ha
till exempel sitt dillkött färdiglagat. Dil-
len ska hackas och köttet ska förberedas
av honom själv. Däremot satsar han

gärna på förberedda tillbehör. Det spar
tid – och resultatet blir lika bra.

Enorm utveckling
– Utvecklingen har varit enorm sen den
tid färdiglagad mat var lika med fryst,
torkat, pulversoppor och konserver.
Idag är produkterna mycket mer

utvecklade, säger han
och nämner som
exempel Cerealias
olika pastasorter och
Alströmer potatis,
som förvaras kokt
eller okokt i vacuump-
lastpåsar och därför
håller hög kvalitet helt
utan konserverings-
ämnen.

Nästa stora pro-
dukt inom convenien-
ce är bröd. Allt fler
använder bake off och
djupfryst deg och kan
bjuda på doftande
nygräddat bröd utan
att sätta degen själv.

Jämn kvalitet
– Produkterna blir
ständigt bättre. Ta
bara sous-vide meto-

den med tillagning i låg temperatur, det
är grymt bra, säger Kurt Weid entusias-
tiskt. Vi slipper de tunga processerna
och kan gå direkt på det mest väsentliga;
att förädla produkten kulinariskt.

– Att satsa på convenience är också  i
högsta grad angeläget för skolorna,
menar Kurt Weid. Det finns många bra
produkter med fullvärdig näring att
välja på för skolköket. Där stora voly-
mer produceras, som i skolor och dag-
hem är det ytterst svårt att laga mat utan
industrins hjälp om man vill bibehålla
en jämn kvalitet, god ekonomi och ha
nöjda gäster.

kurt weid kom från Tyskland till Sverige 1965, träffade Margareta och blev fast. 
Han har hela tiden ägnatsig åt mat och 1988 började han engagera sig i det som nu 
heter Svenska Kockars förening.  Där var han med och startade Kocklandslaget.

Han har fått flera utmärkelser, bland annat som Årets Werner. I Dagab Storkök har han
bland annat arbetat med conveinence, föreberedd mat, och har också varit aktiv i nätverk för
att utveckla den industriella maten. Han är också mycket anlitad som domare i matlagnings-
tävlingar. Från årsskiftet arbetar Kurt Weid i Cerealia Foods & Bread som affärsutvecklare.

Många fördelar 
med bekväm mat

stick i stäv mot de näringsrekommendatio-
nerna– och vill varna för detta.

– Visst går det bra att banta utan kol-
hydrater och undvika sådant som bröd och
pasta. Men man kan gå ner ännu mer i vikt
om man bara dricker vatten, säger hon iro-
niskt och understryker att det i längden
inte är bra att undvika kolhydrater. Forsk-
ning visar att hjärnan kräver kolhydrater.

Hon tar som exempel Atkinsmetoden,
som i princip rekommenderar endast
omkring en femtedel av de kolhydrater
som forskning visar att vi behöver för att
hålla igång hjärnan.

Katarina Hagstedt ägnar sig mycket åt
ungdomar som sysslar med idrott. Hon
framhåller hur olika kost den behöver äta
som rör på sig mycket, jämfört med den
som bara sitter framför TV:n.

– Den som idrottar kan faktiskt äta
mer. Soffliggaren måste tänka betydligt
mer på att få i sig alla näringsämnen i en
mindre mängd mat. Det behöver de som
arbetar med kost på skolorna vara upp-
märksamma på, menar Katarina Hags-
tedt.

Ta hjälp av industrin med tunga rutin-
jobben och ägna dig åt det kulinariska
är rådet från Kurt Weid.

         man lär sig påverkar den framtida hälsan.

’’Med relativt enkla grepp är
det möjligt att förbättra sitt häl-
soläge. Att göra den hälsosam-
mare pastan till sitt vardagliga
val är ingen uppoffring och inte
speciellt mycket dyrare. 
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Vi svenskar äter mest färdiglagad
mat i hela Europa. Det är färdig-
maten som räddar den middag
många fortfarande vill ha med
köttbullar, ärtsoppa och pannka-
kor.

t Ändå har det färdigköpta att dras med
en ”tråkstämpel” och få anger att de
köper färdigmat för att den är så god.

Men nu kommer ett nytt färdigmatskon-
cept, där smak och kvalitet prioriteras.

Den första måltidsbutiken Gooh! öpp-
nade nyligen i Stockholm, ett resultat av
ett helt nytt samarbete mellan Operakäl-
laren och livsmedelstillverkaren Cerealia
Foods, som ingår i Lantmännenkoncer-
nen.

– Vi har lyckats koppla ihop erfarenhe-
ter och kompetenser från landets ledande
livsmedelsproducent och ett av Sveriges
bästa restaurangkök. Gooh-konceptet  är
baserat på konsumenternas önskan om
nyttigare, godare och biligare måltider,
säger Lars Fins, vd och ansvarig för
utvecklingen av Gooh!

Måltid i mikron
Redan 2001 började Cerealia Foods
utveckla en ny produktionsmetod för
färsk färdigmat, som ger en högkvalitativ
och säker produkt. Hållbarheten är 20-
25 dagar vilket är möjligt eftersom syret
reduceras dramatiskt vid tillagningen, så
att bakterier får svårt att utvecklas. 

Maten säljs kyld i portioner och värms
i mikron när den ska ätas.

Själva maträtterna är skapade av Ope-
rakällarens köksmästare Stefano Cate-
nacci, och rätterna   passar olika smaker;
det finns svenskt husmanskost, pastarät-
ter, asiatiskt. Rätterna kostar mellan 30
och 65 kronor.

Butiken, som ligger vid Norrlandsga-
tan mitt i Stockholm city innehåller också
tillbehör, nygräddat bröd, egentillverka-
de måltidsdrycker, desserter med mera.
Målsättningen är att under de närmaste
åren öppna ett stort antal måltidsbutiker
på olika håll i landet. 

Kylda rätter ökar mest
Att  färdiglagad mat ligger i tiden är det
ingen tvekan om. Förra året köpte vi fär-
diga rätter för 141 miljoner kronor. Tids-
brist anges som den vanligaste orsaken.
Men vi har en lång tradition på färdigla-

gad mat i Sverige, berättar Fredrik
Strömblad vd vid Djupfrysningsbyrån. 

Findus introducerade fryst mat redan i
slutet av 1940-talet. Och Fredrik Ström-
blad tror på ännu mer färdiglagat fram-
över.

– Vi kommer att se familjeförpack-
ningar, som bara behöver sättas in i ugnen
och efter en halvtimme är det klart, säger
han.

Fryst färdigmat är fortfarande det som
säljs mest, men den stora ökningen finns
just nu hos den kylda färdigmaten,. Hos
Coop har försäljningen av kyld färdigmat
ökat med 40 procent sen årsskiftet och
hos Axfood med 30 procent, enligt siffror
från AC Nielsen. 

Mest ökar kompletta rätter och färdiga
matpajer. Men största försäljningen finns
fortfarande i traditionell  husmankost
som köttbullar. Färdiga plättar är på väg
upp som ny favorit.

Mätt i pengar handlar det om att vi
förra året köpte färdiga rätter för 141
miljoner kronor, köttbullar för nästan
516 miljoner och plättar och pannkakor
för knappt 64 miljoner kronor.

Färdigmat räddar middan
Nya Gooh-dare 
rätter i 
måltidsbutiken

Operakällarens köksmästare Stefano Catenacci
har skapat ett 20-tal rätter för den nya färdigmat-
skedjan Gooh! Allt från klassiska köttbullar till
pasta och asiatiskt.

Köttbullar är störst på färdigmatsmarknaden. 11 985 ton köpte vi 2004.

nästan varannan konsument anger
tidsbrist som skäl till att de köper färdigla-
gat, 26 procent tycker att det är enkelt och
17 procent gör det för att slippa laga mat.  
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Slow Food är en annan växande
trend i matvärlden. Rörelsen
arbetar för smakernas och den
biologiska mångfaldens bevaran-
de. 

Rökt reninnanlår var den första
svenska så kallade presidia-pro-
dukten. Nyligen togs  Linderöds-
svin upp i  ”Smakernas ark”.

t Att en produkt väljs ut för
ett presidia-projekt innebär
att den är utrotningshotad
och behöver akut stöd.
Bland annat har en rad
svenska profilrestauranger
”adopterat” souvas, vilket
innebär att de genom att
erbjuda souvas på menyn
säkerställer att produkten
når konsumenterna.  

Mångfalden minskar
Det var 1986, som journa-
listen Carlo Petrini och
några personer runt honom fick nog av
den standardiserade mat och smak, som
den ökade globaliseringen lett till. 1986
grundade han Slow Food-rörelsen i Baro-
lo i Italien, 1989 blev organisationen
internationell.

Målet är att skydda matbordet från
standardisering och utslätning dvs effek-
terna av en ökad globalisering och kon-
centration av livsmedelsproduktionen till
ett fåtal producenter.

Under de senaste hundra åren har cirka
250 000 kulturväxter försvunnit. Ameri-
ka har förlorat 93 procent av sina och i
Europa är förlusten cirka 85 procent.
Idag står mindre än 30 plantsorter för 95
procent av värdens näring.

Situationen för tamboskapen är lika
dramatisk. Hälften av alla ko-, get- och
fårraser är utdöda. Inom
en tjugoårsperiod

beräknas ytterligare en tredjedel av de
återstående 770 raserna ha försvunnit.

Slow Food arbetar nu intensivt för att
identifiera och katalogisera produkter,
maträtter, växter och djur som är på väg
att försvinna i The Ark of Taste, den så
kallade Arken.  Där listas utsökta gastro-
nomiska produkter som är hotade av
industriell standardisering, livsmedelsla-
gar som är anpassade för stordrift, stor-
skaligt distributionsnät, miljömässig
påverkan etcetera. 

I Arken samsas allt från tor-
kad getprosciutto, urpsrung-
ligt amerikanskt vildris, fårost
från den holländska ön Texel,
den finska Kalakukko, en
slags fylld pirog och numera
alltså även souvas från Same-
land, Sápmi. The Ark of Taste
arbetar också för att främja
produktionen av traditionella
inhemska grödor.

En grupp internationella
gastronomiska experter väljer
ut de produkter som ska skyd-
das via Arken. Idag innehåller
den cirka 750 produkter från

hela världen. En svensk Ark-kommission
har nyligen bildats med uppgift att leta upp
svenska livsmedelsprodukter med sådana
kvaliteter att de är särskilt värda att bevara.
Det första exemplet är Linderödssvin, en av
fyra svenska svinraser

Matmässa vartannat år
Slow Food har idag cirka 80 000 med-
lemmar i över 100 länder, organiserade i
ca 800 lokala avdelningar som kallas con-
vivier. Slow Foods största event  är Salone
del Gusto som anordnas vartannat år i
Turin, Det är en gigantisk matmässa med
tusentals utställare, alla småproducenter.
I år deltog de samiska producenterna med
presidiaprodukten souvas för första
gången och intresset var enormt från
press och besökare.

I Sverige har Slow Food varit aktivt
sedan 1991.

Slow Food vill rädda smakerna

Carlo Petrini startade Slow
Food-rörelsen i Italien 1986.

VÅLÅLOFFEN
URSPRUNGLIG OST
önskan att bevara ursprunglig mat
tar också andra vägar. I Jämtland har
den på sin tid mycket populära osten
Vålåloffen återskapats. En ansökan om
att få skydda den som regional speciali-
tet med skyddad ursprungsbeteckning
lämnas in i höst. När EU sagt sitt kan-
ske Vålåloffen blir Sveriges första pro-
dukt med denna märkning.

Vålåloffen är en fyrkantig kittost
gjord på komjölk, en så kallad stepp-
ost. Den uppfanns vid Undersåkers
mejeri och kom ut på marknaden 1954.
Osten slutade tillverkas 1979. Moderni-
seringen av mejeribranschen innebar
dödsstöten för ostar som krävde lång-
sammare hantverksmässig hantering.
För att kittbakterierna som ger den
milda karakteristiska smaken ska växa
till tvättas osten med saltlake under till-
verkningen.
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t Det började med en rivstart för 60 år
sedan. Efter andra världskrigets ransone-
ring av bland annat mjöl, ägg, socker och
smör, beslöt den nystartade ICA-kuriren
att utlysa en kakrecepttävling bland sina
läsare. Över 10 000 recept strömmade in
och av de bästa skapades kakboken Sju
Sorters Kakor. På fyra år såldes 400 000
exemplar av den rödrutiga boken.

Sedan dess har man uppdaterat boken
ungefär var tionde år och fram till idag
har 3,4 miljoner böcker sålts. Det gör den
till Sveriges genom tiderna
mest sålda bok (om man räk-
nar bort bibeln och psalmbo-
ken).

Det rödrutiga omslaget har
hängt med hela tiden men inne-
hållsmässigt har man naturligt-
vis följt med utvecklingen i de
fem böckerna som kommit ut i
mellantiden.  
På 40-talet var bilderna svart-
vita och bara ett fåtal av kakor-
na fanns på bild över huvud
taget.

På 50-talet tillkom utländska
kakor och tårtor i eget kapitel.

På 60-talet blev  kakbilderna i färg. 
70-talets hälsotänkande avspeglade sig

i att man minskade på socker och fett i
recepten. 

Nya ugnsfinesser gjorde att gradangi-

velser för både vanlig och varmluftsugn
fanns med i 80-talets utgåva. Där var
också alla kakor var med på bild. 
Konditorn kommer till heders igen på 90-
talet och nu presenteras mindre grädd-
stinna moussetårtor och bakelser. Samti-
digt gick man tillbaka till de ursprungliga
mängderna socker och fett i recepten. 

Bevarar de goda smakerna
Till 60-årsdagen i år kom den sjätte boken
ut. En ny, renoverad Sju Sorters Kakor

med 298 recept på kakor, bakel-
ser och tårtor som tidens
trender efterfrågar. Bilderna
är nya och likaså layouten.
Boken ges även ut på engels-
ka med titeln Swedish Cakes
and Cookies.

Birgitta Rasmusson, chef
för ICA Provkök, har varit
med om att producera kak-
boken sedan 80-talet. Hon
berättar:

– De flesta recepten är de
ursprungliga för att de goda
smakerna ska vara oföränd-

rade. Men naturligtvis använ-
der vi oss av alla nya produkter, både på
mjöl- och mejerisidan. Vi har inte reduce-
rat till exempel socker och smör. För att få
fram de goda smakerna och kvaliteten
krävs de här mängderna. Hälsotänkandet

NYA SJU SORTERS KAKOR

Småkakan på frammarsch
Tänk vad en liten kaka kan åstadkomma!

En recepttävling blev upphovet till Sveriges mest sålda bok, Sju Sor-
ters Kakor.

Nu fyller boken 60 år och jubileumsutgåvan speglar  kakmodet som
det ser ut idag, 2005. Det betyder moussetårtor, mjuka kakor med icing
och spännande kryddsmaker. Och den klassiska småkakan är också på
frammarsch igen, fortfarande bakad med socker och smör. 

Här följer historien om Sju Sorters Kakor.

Sveriges mest sålda bok.

Birgitta Rasmusson, chef för ICA Provkök, har
varit med om att producera kakboken sedan
80-talet.t
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NAPOLEONBAKELSER
10 st

Ugnstemp: 225°C, varmluft 200°C

1 sats Smördeg 
eller 3 plattor fryst smördeg

fyllning

2 1/2 dl vaniljkräm (av pulver 
eller hemlagad)
1 dl vispgrädde
1 1/2 dl äppelmos

garnering

2–3 tsk röd vinbärsgelé
1 dl florsocker
1 msk vatten

Gör smördegen enligt receptet. Kavla ut degen till
en platta, 24x40 cm. Skär den på längden i tre lika
delar. Eller tina de frysta smördegsplattorna lätt
och kavla ut dem till 8x40 cm.
Lägg plattorna på vattensköljd plåt. Nagga och låt
dem vila.
Grädda längderna ca 10 min. och låt dem kallna.
Gör vaniljkrämen. Låt den kallna och blanda den
med vispad grädde.
Bred äppelmos på en av bottnarna. Lägg på nästa
botten. Bred på vaniljkrämen. Täck med den
översta bottnen. Lägg undersidan uppåt så går det
lättare att breda på gelé och glasyr. Obs! Bred först
på ett tunt lager smält gelé och sedan glasyr gjord
av florsocker och vatten.

Ugnstemp: 150°C, varmluft 150°C

botten

4 äggvitor
1 tsk ättiksprit, 12%
2 dl socker
1 tsk vaniljsocker
1 tsk maizena majsstärkelse

garnering

3 dl vispgrädde
ca 1/2 liter jordgubbar, röda vinbär, blåbär,
mango, carambole eller hallon

Mät upp äggvitorna i en torr, ren och helst rund-
bottnad skål. Vispa dem till hårt fast skum. Tillsätt
ättiksprit.
Blanda socker, vaniljsocker och maizena. Vänd ner
blandningen i vitorna. Rör inte för mycket. Bred ut
smeten i en välsmord, rund form med löstagbar
kant, ca 26 cm i diameter.
Grädda bottnen på galler i nedre delen av ugnen
ca 1 1/4 tim. Låt bottnen kallna. Lossa kanten på
formen försiktigt och därefter bottenplattan. Vispa
grädden tjock. Bred den över bottnen. 
Garnera med frukt och bär.

MÄRTAS SKURNA CHOKLADKAKOR
ca 60 st

Ugnstemp: 200°C, varmluft 175°C

200 g margarin eller smör
2 1/2 dl socker
5 dl vetemjöl
4 msk kakao
1 tsk bakpulver
1 msk vaniljsocker
1 ägg

ANISSTJÄRNOR 
ca 50 st

Ugnstemp: 200°C, varmluft 200°C

2 1/2 dl vetemjöl
1/2 dl socker
1 tsk nystött hel anis 
1 äggula
100 g margarin eller smör

glasyr

1 dl florsocker
1–2 msk vatten 
eller anislikör
1/2 tsk stött anis
röd eller grön hushållsfärg
rosa karamellkulor

Blanda mjöl, socker och anis i en matberedare
eller skål. Tillsätt äggulan och matfettet skuret i
mindre bitar.
Blanda ihop ingredienserna till en smidig deg. Låt
den vila i kylskåpet ca 1 tim. 
Kavla degen 3–4 mm tjock. Ta med mått ut små
stjärnor. Lägg dem på smorda plåtar eller på
bakplåtspapper.
Grädda kakorna mitt i ugnen 5–8 min. Låt dem
kallna på galler.
Rör samman florsockret, vätskan och anisen till
en smidig glasyr. Färga den svagt rosa eller grön
med hushållsfärg. Glasera kakorna. Garnera med
rosa karamellkulor.

GLASERADE MOROTSMUFFINS 
ca 12 st

Ugnstemp: 200°C, varmluft 175°C

2 ägg
2 dl socker
1 1/2 dl (solros)olja
50 g hackade valnötskärnor
ca 175 g (ca 2 st) rivna morötter
1 tsk malen kanel
1 3/4 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver

garnering

50 g margarin eller smör
75 g naturell färskost, t.ex. philadelphia
1 dl florsocker
1/2–1 tsk vaniljsocker
(citronmelissblad)

Vispa ägg och socker poröst, gärna med elvisp.
Tillsätt under omrörning olja, valnötter, morötter
och kanel.
Blanda mjöl och bakpulver. Vänd ner det i smeten.
Fyll smeten i en smord muffinspanna. Fyll inte till
mer än 3/4 .
Grädda mitt i ugnen ca 20 min. 
Låt muffinsen kallna.
Rör ihop matfett, ost, florsocker och vaniljsocker
till garneringen. Bred den ovanpå muffinsen. Gar-
nera dem ev. med citronmelissblad vid serveringen.

pensling och garnering

1 ägg
pärlsocker
Blanda alla ingredienserna till en smidig deg.
Dela degen i 6 delar. Forma dem till rullar. Lägg
dem på smord plåt eller bakplåtspapper. Platta till
rullarna något. Pensla dem med uppvispat ägg
och strö på pärlsocker. Grädda mitt i ugnen ca 15
min. Skär dem varma i 2 cm breda, sneda bitar.

PAVLOVATÅRTA
8–9 bitar
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finns i recept på glutenfria kakor, kakor
för diabetiker och kakor utan ägg.

Mer frukt och mindre grädde
– Modet i garneringar har medfört att till
exempel gräddtårtan av idag har mycket
mindre grädde och istället för kanderad
frukt eller cocktailbär, som alltid var med
förr, har den fått ett berg av frukt och
eventuellt ett lager fruktgelé som dekora-
tion. Tårtorna är i allmänhet släta istället
för spritsade. 

– Det finns fler bakelser och petits-
chouxer liksom moussetårtor. Jättemuf-
fins har krympt till småmuffins. De
mjuka kakorna har kommit tillbaka fast
gräddade i andra bakformar och gärna
med en glasyr eller icing, som ett mellan-
ting mellan mjuk kaka och tårta. 

– En annan nyhet är hur kryddorna

används. För att smaksätta en kaka har vi
till exempel använt anislikör i glasyren
för att ge den lilla extra smaken – och fär-
gen.

– Småkakan är definitivt på fram-
marsch igen, fortsätter Birgitta. Det vi
kallade kak- eller tårtbuffé för bara ett
decennium sedan har fått tillbaka sitt
genuina namn kaffekalas. En god småka-
ka till kaffet sitter lika bra som en förfinad
petit four. 

– Jag reser runt i landet ideligen och jag
anser att konditoriet i sin ursprungliga
”wienermodell” kommit till heders igen.
Fast på hyllorna trängs kakor, tårtor och
bakelser med mackor på ciabatta och
focaccia och färdiga sallader. Det ger oss
kunder fler valmöjligheter likaväl som det
gynnar lönsamheten.

Jag märker att Birgitta har en svaghet

för det söta och frågar vad hennes person-
liga favorit är. 

– Jaa, ska jag välja något är det nog
Napoleonbakelsen…Men jag är alltid på
jakt efter kak- och bakelseupplevelser.
Från Alingsås, som ska vara Sveriges kon-
distätaste stad, till personliga favoriter på
min väg. 

– Jag gjorde nyss ett spontanbesök på
Rut på Skäret när jag ändå var i Helsing-
borg. Och vilken upplevelse med alla sina
hembakta specialiteter! Men den absolu-
ta favoriten är Fahlmans konditori i Hel-
singborg. Inte bara för att de bevarat den
genuina miljön utan också för att de hål-
lit på sin fina tradition och serverar
kakor och bakelser med helt egen karak-
tär. Och så är det det här med deras
Napoleonbakelse, det är nog den godaste
jag ätit.

’’ De flesta recepten är de
ursprungliga för att de goda
smakerna ska vara oförändra-
de. Men naturligtvis använder
vi oss av alla nya produkter,
både på mjöl- och mejerisi-
dan. 
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Solveig Giambanco har sökt upp det gamla stamfiket från 50-talets Härnösand. Idag

balanserar inga servitriser fram på höga klackar med bakelsebrickan, men fortfaran-

de är det klassiker som Napoleon, prinsesstårta och småkakor som säljer bäst.
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Vi satt på Hallmans i slutet av 50-
talet och kunde få en Trocadero
att räcka ett par timmar för två
personer. Genom sugröret tog vi
minimala klunkar. Tilltugg var det
inte tal om, fickpengarna räckte
inte. Vi kunde sitta lika länge som
dagens caffelatteälskare, men
definitivt inte lika ofta.

t Att gå på kondis var ett ganska allmänt
nöje i en småstad som Härnösand. Det
var dessutom en utpräglad skolstad med
ungdomar från hela Norrland under ter-
minerna och konditoriet blev en tillflykt
från trista hyresrum. För oss som var
unga var det onsdagskvällarna, ibland
fredagarna, som ägnades åt kondisbesök.

Jag kan utan svårighet frammana både
exteriörer och interiörer på sex-åtta stäl-
len av skiftande karaktär. Hallmans öpp-
nade i mitten av 50-talet. Huset var byggt
i modern arkitektur med mosaikinlägg-
ning utvändigt. Inredningen skiljde sig
från de gamla ställena genom sina pinniga
möbler med inslag av svart och mässing.

På Wirströms, ett konditori med anor,
satt damer i figursydda dräkter, hatt och
handskar och åt bakelser och drack kaffe
och herrar i kostym puffade cigarr. Dit
fick jag som liten flicka följa med moster
på besök och bli bjuden på Champis och
tårtbit om jag uppförde mig. Att gå på
konditori var inget man gjorde varje dag.
Det var extravagant att sitta i plyschsof-
forna och få välja till exempel en socker-
beströdd frasig parisersmörgås med
smörfyllning eller en småäcklig potatis-
bakelse.

Servitrisen en legend
Och Elmgrens, slagskeppet. Det låg stra-
tegiskt i hörnet av Storgatan och Nybro-
gatan och där flockades studenterna. Jag
vill minnas att det var sköna stolar och
ombonat men det var i huvudsak servitri-
serna som lockade och drog till sig blick-
arna. Uniformen var svarta snäva kjolar
och vita, halvt genomskinliga blusar.

Jennifer Björndahl skol-
avslutningsfrossar i bakelse.

Tiden går men bakelserna består
A V S O L V E I G  G I A M B A N C O   F O T O E V A  W E R N L I D
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Klackarna var höga och ögonfransarna
och läpparna alltid välmålade. Alla minns
Else, servitrisen som blev en legend. Hen-
nes blonda hår låg i en kort hjälmfrisyr
och hon bar huvudet mycket högt när hon
kryssade mellan borden, väl medveten
om de beundrande blickarna.

Servitriserna balanserade den tunga
bakelsebrickan och knixade för att vi som
satt skulle kunna välja och vraka bland
ett tjugotal bakelser. Kaffe i kanna, gräd-
de i snipa och socker i skål eller en läsk
upphälld i ett glas. Ville man av någon
anledning inte äta en bakelse var det små-
kakor, fint upplagda på fat, som gällde.
På vintern choklad med vispgrädde, sär-
skilt på skyltsöndagen före jul och vid
Lucia.

Det fanns många fler konditorier men
endast ett finns idag kvar med hela kondi-
torikonceptet.

Sommarlovs-fika
Vi har stämt träff med Petra Kringstad på
konditori Tullporten vid Kanalen. Så fort
vi kliver in inser vi att vi får vänta. Kön
fylls oavbrutet på och Petra lägger upp

mer bröd, plockar undan disk och rör sig
mellan borden. Hennes syster Maria hål-
ler ställningarna bakom disken.

Det är skolavslutningsdag, varmt och
litet av feststämning och efter avslutning-
en i kyrkan väljer många att
inleda sommarlovet med
ett besök på konditoriet.

Vi tar en espresso och
kollar runt.

Många barnfamiljer
sitter med bakelse och
läsk och kaffe.

Roger Sundberg
och Tommy Westlund
fikar här nästan dagli-
gen. En morgonfika med
kaffe och köttbulls -eller skink-
macka och inte minst social samvaro.

– Det är ett bra sätt att träffa folk och
kunder utan att bestämma tid, säger
Tommy. 

I dag är dottern Jennifer med och äter
prinsessbakelse i sin fina sommarklän-
ning.

Vi flyttar oss till kontorsrummet och
Petra tar sig tid.

– Vi är två systrar, singelkvinnor med
barn, som äger och driver det här kondi-
toriet.Ganska precis tre år har vi hållit på.
Och det här fortsätter vi nog med resten
av livet. 

Konditoriet etablerades redan i slutet
av fyrtiotalet men har bytt lokal ett par

gånger. Systrarna tog över
rörelsen efter en moster.  

– Vi har allt ansvar,
fattar alla beslut själ-
va. Vi har hand om
inköp, pappersarbe-
te, anställda. Vi

bakar, städar, plock-
ar, fixar. Och vi arbetar

ungefär 250 timmar var
per månad.

Det är faktiskt litet mindre än de
räknat med. De har varannan helg ledigt
och går hem tidigt på eftermiddagen och
kan umgås med sina barn. Att morgnarna
är mycket tidiga är helt i sin ordning.
Någon konditorutbildning har inte syst-
rarna. Ett par utbildade bagare är anställ-
da. 

– Vi  åker till olika platser och fikar när

Systrarna Petra och Maria Kringstad äger tillsammans konditori Tullporten i Härnösand.
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KOLAKAKOR
100 g  margagrin
1 dl socker
1 msk vaniljsocker
1/2 msk sirap
1 tsk bakpulver
2 1/2 dl mjöl

Sätt ugnen på 175 grader
Blanda allt
Rulla längder och platta ut på plåten
Grädda i cirka 10–15 min
Skär längderna i ca 2 cm breda bitar medan de är
varma

MAKALÖSA SMÅKAKOR
200 g  margarin
1 1/2 dl socker
4 dl vetemjöl
1 1/2 dl russin
2 tsk bakpulver

Sätt ugnen på 225 grader
Blanda allt.
Rulla bollar.
Lägg på plåt och platta ut.
Grädda i ca 5 min

vi har tid. Vi vill se vad som finns och om
vi kan få några nya idéer. Vi har som mål
att någon gång i månaden erbjuda kun-
derna en nyhet. Slår det väl ut fortsätter vi
att producera. 

Petra blir aldrig trött på bakverk.
– Jag tycket att allt är gott. När vi är

lediga går vi till och med och fikar hos
konkurrenterna i stan. För att det är trev-
ligt där och brödet gott!

Mest klassiker
Men tittar man genom glasrutorna ligger
mest klassiker på hyllorna. Flera är
desamma som Else på Elmgrens bar på sin
omfångsrika bakelsebricka. Det är blå-
bärsbakelser, Napoleon, prinsesstårta, en
bästsäljare, gräddbakelse med frukt,
dammsugare, napoleonhattar, arraksbol-
lar, skorpor, småkakor, vetebröd.

Allt bakas i bageriet i anslutning till
butiken. Egentillverkning är kostnads-
krävande. Det är många moment innan
det blir en tårtbit som säljs för sexton kro-
nor.  

Jättemuffins finns, men verkar inte
hota småbrödet. Kakor säljs bra, har all-
tid gjort och man kan ana en liten ökning.
Och det är inte bara bland tanter och
”kakmostrar”, även barnfamiljer är fliti-
ga småbrödsköpare

– Här på konditoriet har varje kaka
sitt unika recept, säger Maria. Degen kör
vi i maskin men utformningen görs för
hand. 

Försäljningsmässigt bästa perioderna
är fastan med fettisdagsbullarna, decem-
ber med saffransbrödet och pepparka-
korna och juni med examen och avslut-
ningar.

Tveksamt inför hälsotrenden
Snäva kjolar och högklackade pumps har
ersatts av Petras och Marias svarta byxor
och tröjor med italiensk reklam på ryggen
och hellånga röda förkläden.  Naturligt-
vis är det är självservering. 

– Vi öppnar officiellt klockan sju men
från halvsex kommer folk in och handlar.
Hit kommer alla typer av människor och
alla åldrar. Arbetarna som fikar varje för-
middag, barnfamiljer på helgerna och
äldre par.

Hälsotrenden i storstäderna har inte
riktigt nått hit än. Brödet till morgon-
mackorna är traditionella franskbröd.
Och det är mest vitt bröd som efterfrågas,
det mörka är inte särskilt gångbart.
Kesella används ibland för att tillgodose
de kunder som vill ha litet fettsnålare
bröd. Men de ”smalare” moussetårtor
som finns som alternativ till gräddtårta är
inga storsäljare.

Petra och Maria älskar själva bakverk
av alla slag. Det blir mycket avsmakning
och det slinker lätt ner många extra bitar.
Därför har de satt stränga regler för sig
själva, hur mycket, vad och när de får äta
bullar och bakelser.

Det är nog som Petra påpekar. 
– Det är svårt att göra goda bakverk

utan fett och socker. I stället får man välja
tillfällen. 

I disken fortfarande många klassiker.Modern caffe latte med klassisk bakelse.

Dagens inredning långt ifrån plyschmöbler, konst
och tunga gardiner.
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Glöm det där med att smälta
smöret eller margarinet när du
bakar.

Och att jästen måste lösas upp
i vätskan.

Eleonor Schütt från Hushåll-
ningssällskapet slår ett slag för
bakandets nymodigheter.

Du som bakar spar tid och får
dessutom ett godare bröd.

t Vi träffas hemma hos Eleonor i hennes
röda hus med vita knutar i Tjuvkil, några
mil norr ut från Göteborg. Havet skymtar
från den grönskande tomten och som-
marvärmen dröjer sig kvar trots att vi är
inne i september. Kanelbullar och linfrö-
limpor tronar vackra, väldoftande och
nybakade i köket. Eleonor Schütt är en
flitig föreläsare om det mesta i matväg. På
sina föreläsningar om bakning brukar
hon låta kvällens ”elever” baka kanelbul-
lar, linfrölimpor morotskakor och pajer.
Hon varvar alltid teori och praktik efter-
som det är först när man får praktisera

som man förstår fördelarna med att baka.
Näst i tur för höstens kurs står företags-
sköterskor.

– Många tycker att det verkar så job-
bigt att baka. Men man behöver inte stå
och hänga över degen. Det går utmärkt
att göra annat i väntan på att den ska jäsa
klar. Tänk vilka fantastiska dofter som
sprider sig. Att knåda degen är tillfreds-
tällande. Om du är arg på chefen så ta i
riktigt ordentligt. Behöver du slappna av
eller stressa ner blir du lugn. Det är lust-
fyllt att baka och både gott och nyttigt
med hembakt bröd,
säger Eleonor
Schütt.

Bakmetoderna
har utvecklats tack
vare forskning och
resultatet är att det
nu är enklare att
baka och bröden blir
både snyggare och
godare. 

– I vår pressade
tillvaro är det underbart att lära ut något
som tar mindre tid, än vad vi lärt  och des-
sutom ger ett bättre resultat.

Fast fett binder luft
Vad är då det nya?

– Att det blir bättre bröd om man inte
smälter fettet, säger Eleonor bestämt.

Genom forskning både på SLU (Sveri-
ges Lantbruksuniversitet) och kemicen-
trum vid Lunds Universitet har man kom-
mit fram till att fast fett i bröd ger bäst
resultat. Brödet blir högre, mer poröst

och håller sig dessutom färskt längre i
jämförelse med olja, smält smör eller
margarin eller inget fett alls. Det handlar
om att fast fett i degen binder mer luft. De
mättade fettsyrorna blir omslingrade av
en del av kolhydraterna i mjölet och när
fettet är fast ger det en större elasticitet
vilket ger en högre jäsning.

”Vi tror dig inte”, sa studenterna på
Institutionen för hushållsvetenskap, när
Eleonor Schütt berättade de nya rönen. Så
även där gjordes en, om än icke veten-
skaplig, studie som konstaterade samma

sak. Att smälta fettet
som står i nästan var-
tenda recept ger ett
sämre resultat.

– Många blir förvå-
nade. Men bagarna har
aldrig smält fettet.

– Använd osthyveln
till smöret om ni har
glömt att ta fram det i
tid.

Om den som bakar
vill ha smak av ett medelhavsinspirerat
bröd då passar olja eller inget fett alls
bättre. 

Ytterligare ett litet arbetsmoment kan
man undvika, enligt Eleonor, genom att
smula ner jästen i mjölet. Den behöver
inte lösas upp i degvätskan, vilket står i de
flesta recept. 

Sluta smälta smöret
T E X T A N N I C A  C A R L S S O N  B E R G D A H L   F O T O J E R K E R  A N D E R S S O N

häll mjölet i litermått när du mäter
upp det för att undvika att det packar sig.
Om du tar decilitermått är risken större att
det blir för mycket mjöl. Med en hushålls-
våg får du ännu säkrare rätt mängd.

om du inte hinner baka ut, när degen
jäst upp, så putta ner degen så får den

börja jäsa på nytt. Om man låter degen
jäsa allt för länge och den bara bli högre
och högre finns risk för att det bildas koldi-
oxid, som inte ger någon god smak. Vid rik-
tigt långa jästider, vilket en del bröd kräver,
tar man betydligt mindre jäst i.

grovt bröd kräver alltid längre jästid.

när du har hällt upp degen på bakbor-
det spola då genast kallt vatten i skålen, för
att få kletet att lossna.

ta tempen på brödet, för att kolla att det
är färdigt. Öppna ugnsluckan när det är
5–10 minuter kvar och sätt i en termome-
ter. Vid cirka 94–96 grader är det klart.

NYA TIPS FÖR BAKET

NY BAKTEKNIK 
GER BÄTTRE BRÖD

’’ I vår pressade tillvaro 
är det underbart att lära ut
något som tar mindre tid, 
än vad vi lärt  och dessutom
ger ett bättre resultat.

den nya baktekniken finns
beskriven i boken Bakgrunder från
Hembakningsrådet.         se sidan 3
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LINFRÖLIMPA

50 g smör
8 dl (480 g) vetemjöl special
3 dl (165 g) grovt rågmjöl
1 dl vetekli
1 dl linfrö
1/2 dl honung
2 tsk salt
1/2 pkt (25 g) jäst
5 dl fingervarmt (37°C) vatten

1. Lägg i smöret skuret i tunna skivor, 7 dl vetemjöl
(spara 1 dl till utbakningen), rågmjöl, vetekli,
linfrön, honung, salt och jästen delad i mindre
bitar i köksmaskinens skål eller i en degbunke.
Tillsätt vattnet.
2. Arbeta degen väl i ca 5 minuter i maskinen eller
ca 10 minuter för hand.
3. Låt degen jäsa övertäckt i rumstemperatur ca
40 minuter.
4. Ta upp degen på mjölad arbetsbänk och arbeta
den smidig med resterande mjöl. Dela degen i två
delar.
5. Forma varje del till en rulle som läggs i varsin
lätt smord 1 1/2 liters avlång bakform. Nagga rul-
larna med en gaffel.
6. Låt jäsa övertäckta ca 30 minuter.
7. Sätt ugnen på 175°C
8. Grädda bröden på nedersta falsen i ugnen ca 40
minuter.
9. Låt bröden stå i formarna ca 5 minuter sedan de
tagits ur ugnen.
10. Stjälp upp bröden på galler och låt dem kallna
inlindade i en handduk.

KANELBULLAR 
20 stycken

75 g smör 
7 1/2 dl (450 g) 
vetemjöl
1/2 dl strösocker
2 krm salt
1/2 paket jäst
2 1/2 dl fingervarm 
(37°) mjölk

1. Skär smöret i tunna skivor och lägg i köksmaski-
nens skål eller i en degbunke.
2. Mät upp och lägg i 7 dl av mjölet (spara 1/2 dl
till utbakningen), socker, salt och jästen delad i
mindre bitar. Häll på den ljumma mjölken.
3. Arbeta ihop degen väl i 5 minuter i maskinen
och något längre tid för hand.
4. Låt degen jäsa övertäckt i rumstemperatur ca
30 minuter.
5. Tag upp degen på mjölad arbetsbänk och knåda
den lätt.
6. Kavla ut degen till en rektangulär platta, ca
25x50 cm.
7. Bred ut smöret på degplattan. Strö över socker
och kanel.
8. Rulla ihop från långsida till långsida.
9. Skär rullen i 20 bitar, ca 2 cm breda.
10. Ställ bitarna med snittytan upp i pappersfor-
mar som snurror.
11. Jäs bullarna övertäckta ca 30 minuter.
12. Sätt ugnen på 225–250° C
13. Pensla bullarna med uppvispat ägg. Strö över
pärlsocker.
14. Grädda mitt i ugnen i 6–8 minuter.
15. Låt bullarna svalna på galler under handduk.

fyllning

cirka 50 g smör, 
rumstemperat
2 msk strösocker
1 msk kanel
pensling 

1 ägg
pärlsocker

Eleonor Schütt lär ut de nya bakmetoderna.

Kanelbullens Dag 4 oktober.
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G Ä S T S K R I B E N T E N

jag är i italien. Sitter vid ett enkelt
bord på Ristaurante Alfredo eller om det
nu var La Grotta. Det spelar egentligen
ingen roll. Början på måltiden är den-
samma överallt. 

Bordet är dukat för måltid. Vit duk, lite
fuktig direkt från tvätten. Enkla glas, en
karaff med rött vin och så en korg med
nybakat bröd och knapriga grissini mitt på
bordet. Scenen är ljuvligt enkel, sakral i sin
utformning och så härligt förväntansfull.
Vad som komma skall vet vi inte ännu.
Pasta naturligtvis och sallad och en bit kött
– kanske några röda bär och en bit ost.

Medan vi funderar på menyn bryter vi
en bit bröd. Tar en klunk vin, ser varand-
ra in i ögonen och njuter. Ja, egentligen
skulle jag kunna sluta här, men ändå –
följ med på frågestunden  runt bröd och
vin. En perfekt kombination – eller kanske inte?

I kyrkan
– Brödet och vinet – en gudomlig verklighet, utropar
Lidingös kyrkoherde Åke Bonnier entusiastiskt och för-
klarar sammanhanget. Jag får veta att det egentligen är
den judiska påskmåltiden som är den teologiska bakgrun-
den. Vi ser tavlan framför oss. Lärjungarna ligger till
bords med Jesus i mitten.

”Detta är min kropp” säger Jesus och bryter det osyra-
de brödet och bjuder lärjungarna att smaka. Den messi-
anska bägaren på bordet fylls för tredje gången med vin –
Jesus tar bägaren och läser tackbönen och säger sedan:
”Detta är mitt blod. Varje gång ni äter och dricker ska ni
minnas mig!”

Om man nu får vara lite mer prosaisk så är min fråga –
varför osyrat bröd och till vilket vin?

– Det osyrade brödet var osyrat därför att Israels barn
levde under hot och inte hade tid att vänta på att  brödet
skulle jäsa. De skulle vara beredda att snabbt bryta upp
och bege sig ut i öknen. Det ojästa och osyrade brödet
finns än idag med i nattvarden. Utseendet kan variera, i
den svenska kyrkans nattvard är det tunna oblater som
smälter i munnen med hjälp av vinet.

Oblater bakas i Stocholm av diakonissor på Ersta.

– Vilket vin serveras till, undrar jag
dom aldrig tagit nattvarden.

– Vinet som hör till nattvarden i
Svenska Kyrkan är en madeira, lite
sött och hållbart, berättar Åke Bonni-
er och tillägger att katolska kyrkan
istället väljer ett vitt vin. Lite motsä-
gelsefullt förklaras detta med att ett
djupt blodrött vin skulle vara alltför
realistiskt.

På slottet
Från nattvard till kunglig taffel. Ett
snabbt kliv och där är jag med taffel-
täckare Lars Eriksson vid min sida.
Jag undrar  - har brödet något att
göra på Kungliga Slottets festbord?
Och jag får veta att brödet alltid finns
under servetten.

Servetten lägger vi i knäet och sedan lyfter vi på brödet
och lägger det åt sidan – nej, vi äter det inte för här kom-
mer rätternas mångfald att göra oss mätta och nöjda
ändå. Trots detta har brödet alltid betytt mycket. Förr
torkade man av fingrarna på brödet, inte på servetten,
den var till för att skydda kläderna. På den gamla tiden
hade man inte bestick som idag, då åt man med händerna
och med hjälp av brödet sög man upp det goda. Natur-
ligtvis var brödet då av mjukare slag än dagens lilla fyr-
kantiga knäckebrödbit.

Hos ”vanligt folk” bjuds ofta ett glas vin till ett litet
kuvertbröd i väntan på maten. Men så icke på slottet.

Maten kommer först (och brödet om man vill knapra
på det) och därefter vinet. En annan god regel vid den
kungliga taffeln är att vinkyparen aldrig fyller på gästens
glas förrän det är urdrucket. På så vis har gästen kontroll
på sitt intag. Det är faktiskt en bra regel, även hemmavid.

I Cajsa Wargs källare
Känner ni Hussini? Jag gjorde bekantskapen i butiken
Cajsa Warg på Söder i Stockolm. Efter en omfattande test
av kycklingkött i butikens källarvåning avslutades kväl-
len med ett glas vin och en bit bröd. I det här fallet var
brödet en långsmal, knaprig sak, tufft att bita i och
enormt läckert. En för mig ny och kul brödbekant med

A V  I N G E R  G R I M L U N D

Ett gott brödraskap

Inger Grimlund.
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ytan täckt av sesamfrön och pumpakärnor.
Hur känner man då igen en äkta Hussini? Den är lång

men inte så smal som en italiensk grissini, bakad på hem-
malet, ekologiskt grahamsmjöl. Det är upphovskvinnan
Ylva Forsberg på Husåbröd i Järpen som vet besked.
Här bakas det för fullt på föräldrarnas berömda get-
gård och mejerianläggning som sedan några
år har övergått till att bli bageri.

Vinprovning och bröd
Vad säger då vinexperten Bengt Göran
Kronstam om saken? Skulle det här brödet
passa in i hans provning av aktuella viner?
– Nej, aldrig ett bröd – bara vatten att skölja munhålan
med, säger Bengt Göran. Brödet påverkar vinsmaken allt-
för dramatiskt. I brödet finns restsocker efter jäsningen
som fördärvar upplevelsen av vinets grundsmak. De tre
grundsmakerna i vinet, syran, sötman och alkoholen är
känsliga för koldioxiden och värmen i brödsmaken. Det
gäller ju att till exempel upptäcka brödigheten i en cham-
pagne. Det gör man inte om man samtidigt knaprar på en
grissini eller annat jäst bröd.

På Svenssons veranda – och Niklas brygga
Jag har bokat bord på Lennart R Svenssons veranda i
Enskede. Menyn är förträfflig, denna söndag dirigerar
Markus Aujalay de Svenssonska trupperna i köket. Efter-
som jag är på brödspaning måste jag fråga vilket bröd
som hör till måltiden.

– Jag har valt bort brödet, informerar mig Lennart R
med förklaringen att om gästerna skulle mumsa bröd
skulle de bli så mätta att de inte orkade dessert. Och se,
den risken vill man inte ta.  

Förresten, här dyker ännu ett minne upp. Jag sitter på
Niklas brygga i Viken. Väntar lite otåligt på lunchen, är
bra hungrig och sugen på något riktigt gott. Beställer
husets röda. Då kommer brödkorgen. Där ligger BRÖ-
DET. Det är till och med så vinet hamnar i skuggan. Brö-
det har en hård knaprig yta som kan spräcka en tand om
så skulle vara. Inuti är det grovporigt med ojämna luft-
fickor. Brödet ser vilt och primitivt ut. Det doftar gudom-
ligt med en lätt syrlighet som kommer av den långa jäs-
ningen. Kanske är det mjölet som gör susen – Manitoba
Cream är namnet och det kommer från Amerika. Fullt av

gluten och kraft. Vad jag åt och drack kommer jag
inte ihåg – bara brödet är kvar i minnet.

Drick vin och ät bröd
En av vår tids mest entusiastiska vinskribenter är Erik
Olaf-Hansen som har gett ut något av en vinälskares

Bibel. Här finns inte ett ord om klassifika-
tioner eller om egenheterna hos de

enskilda bitarna i det förvillade lapp-
täcke av vingårdar som utmärker
Bourgogne. 

– Vad jag tänkte var att skriva om de ädla
dropparnas hemliga kraft. Deras förmåga att göra

oss starkare både fysiskt och psykiskt, säger Erik Olaf-Han-
sen i boken Drick vin, lev bättre och längre (Berghs förlag).

”Sedan många år har historiens mest framstående per-
sonligheter framhållit vinets betydelse för människoan-
dens frigörelse. Sokrates och Platon skildrade i lyriska
ordalag hur deras dryckeslag de så kallade symposierna,
gav dem den verkligt  stora inspirationen När vinet hade
framkallat den goda stämningen kände man sig fri att dis-
kutera livets problem. Med vinets hjälp lyckades man bli
varse människolivets djupaste sanningar.”

Tillbaka till där vi började. Det var alltså inte så under-
ligt att Jesus och hans lärjungar tog sig en bägare eller
fyra vid nattvarden. Ett symposium av klass.

Men brödet då. Jäst och jäst – hur kompletterar de
varandra? Här går jag återigen bakåt i texten till Lennart
R. Svenssons inlägg att bröd inte har plats på hans meny-
bord. Men visst gillar han bröd. Och så gör även vår
mesta hälsoprofessor Stefan Rössner. Dessa båda herrar
uppträder då och då tillsammans på Soppteatern i Stock-
holms kulturhus.

Båda lovordar brödet och enas om att ett surdegsbröd
med mycket gluten är basen. Sedan tillkommer nyttighe-
ter som nötter, oliver eller soltorkade tomter där lycopen
ger oss antioxidanter.

Tillsätter man därtill en skvätt olivolja till degen blir
brödet utmärkt gott. Vidare i receptet: lång jäsning, hög
ugnsvärme och lite olivolja på ytan tillsammans med en
nypa flingsalt och en sky av rosmarin eller timjan.

– Med ett sånt nygräddat bröd och ett glas Amarone
kan jag sitta och vara trevlig en hel kväll, säger Lennart R.
Svensson. Och vi tror honom så gärna.

”Med ett sånt nygräddat
bröd och ett glas Amaro-
ne kan jag sitta och vara
trevlig en hel kväll”

foto jan reinerstam

Inger Grimlund är matjournalist med

många strängar på sin lyra, hon har

bland annat tagit initiativet till 

Måltidens Dag, som firas i oktober

varje år, och till den ideella föreningen

Låt Måltiden Blomma.

I slutet av 70-talet var hon med och

startade tidningen Gourmet och hon

har medverkat i en rad kvalificerade

matböcker.

En av hennes hjärtefrågor på senare

tid är kock-kollo för barn, som hon

skapat och gjort till ett begrepp.
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Spannmålsbaserad tempe är en
produkt med en tydlig hälsopro-
fil. Råvaran, själva spannmålen,
är avgörande för de egenskaper
som man får fram hos den färdi-
ga tempeprodukten. Lågt glyke-
miskt index, hög kostfiberhalt
och mycket mineralämnen är
resultatet av rätt egenskaper hos
spannmålen.

t Flera olika specialister har samarbetat
för att få fram en i alla avseenden bra
tempe baserad på spannmål. I tidigare
nummer av Tidskriften C har vi berättat
om hur forskarna vid Lantbruksuniversi-
tet i Uppsala utvecklat själva processen
för att göra tempe av spannmål. I senaste
numret skrev vi om hur man på Chalmers
i Göteborg undersökt hur innehållet av
viktiga näringsämnen påverkas under fer-
menteringsprocessen. Men grunden för
att få rätt egenskaper hos den färdiga
tempen finns hos spannmålen, alltså
måste man hitta en bra råvara. I ett tidigt
skede av projektet kontaktades Svalöf
Weibull, för att, med sina specialister
inom växtförädling, ta fram en korn- och
en havresort med rätt egenskaper för
spannmålstempe.

– Det är tre-fyra år sedan vi blev
inkopplade på projektet. Vår roll var
tyngst i början av projektet då det gällde
att föreslå lämplig råvara, berättar Rick-
ard Jonsson, havreförädlare på Svalöf
Weibull.

Rickard har arbetat parallellt med The-
rese Christerson som är kornförädlare på
Svalöf Weibull. Båda har arbetat med att
renodla de önskade egenskaperna hos
spannmålen.

Efterfrågade egenskaper
Urvalskriterierna för valet av spannmål
är de hälsoegenskaper som man i slutän-
dan vill få fram hos den spannmålsbase-
rade tempen. Strävan är en slutprodukt
med ett högt betaglukaninnehåll, vilket
innebär ett sädesslag med hög halt kost-
fibrer. Man vill också ha en tempepro-
dukt som ger lågt GI (Glykemiskt Index),
vilket här innebär en spannmål med hög
amyloshalt i stärkelsen. Både betagluka-
ner och hög amyloshalt bidrar till lågt GI.

– All spannmål innehåller fytat, ett
ämne som hämmar upptaget av mineraler
i kroppen. Därför var det viktigt att välja
en sort med lågt fytatinnehåll eller en sort
där fytatet bryts ner under fermentering-
en, förklarar Therese. Naturligtvis ska
havren och kornet ha bra odlingsegenska-
per, de ska ha bra och stora kärnor och
kunna odlas på ett vettigt sätt. 

– Vi började med att välja ut fyra - fem
sorter för både havre och korn utifrån
urvalskriterierna, berättar Rickard. Vi
hade lite tur för vi hade redan framme
lämpliga sorter som vi sedan har kunnat
fortsätta att växtförädla. Ska man ta fram
en helt ny sort så är det ett arbete som tar
lång tid. Den havresort som vi nu jobbar
med har tagit 15 år att förädla fram.

Givande samarbete
De föreslagna sorterna har analyserats
både utifrån dess egenskaper i processen
och hur näringsämnena påverkas under
fermenteringsprocessen.

Efterhand som arbetet fortskridit,
baserat på de analyser som gjorts, så har
de mest lämpade sorterna valts ut. 

– Det har varit mycket spännande och
lärorikt att jobba tillsammans med så stor
bredd på specialister med mikrobiologer
och näringsexperter i Uppsala, Göteborg
och på Cerealia, säger Therese. 

När det gäller havren har analyserna
visat att en sort som heter S W Betania
visat de bästa egenskaperna, en sort som
är förädlad just för att ge ett högt betaglu-
kan värde. Och när det gäller korn så har
Karmosé visat sig bäst lämpad. Karmosé
finns inte ute i kommersiell odling ännu
utan testodlas just nu.  

S W Betania och Karmosé ger lite lägre
avkastning än de bästa fodersorterna och
ligger strax under eller på samma nivå
som maltkorn. Det är svårt att kombinera
toppkvalitet med riktigt hög avkastning,
oavsett om det gäller bakningsegenska-
per, maltkvalitet eller som här ett högt
betaglukaninnehåll respektive förändrad
stärkelsekvalitet. Det mervärde som den
speciella kvaliteten ger kompenserar en
något lägre avkastning.

– När vi nu kommit fram till vilka sor-
ter vi ska jobba med så tittar vi på hur vi
ska kunna fortsätta med förädlingen
bland annat för att höja betaglukanhalten
ytterligare, förklarar Rickard. Så små-
ningom ska vi också skriva odlingsråd så
att man kan odla sorterna i större skala.

Inför projektstarten odlade Svalöf Wei-
bull fram ett par hundra kilo av de aktuel-
la havre- respektive kornsorterna.

– Det är viktigt att det är samma
utgångsmaterial vid de olika analyserna
så att värdena kan jämföras med varand-
ra under utvecklingsprojektet. För även
inom samma sort så beror halten betaglu-
kan och andra egenskaper på de aktuella
odlingsförhållandena, förklarar Rickard.

T E M P E  3 / 3   

Kärnan som höjer Te 
A V L E N A  J A S S L I N    F O T O K A R L - J O H A N  L A N G V A D
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mpen

SPANNMÅLSTEMPE
korn, havre eller andra sädesslag fer-
menteras med en nyttig mikrosvamp
och blir en hälsosam livsmedelsråvara
till vegetariska maträtter. Produkten är
inspirerad av Asiens sojatempe.

Rickard Jonsson och Therese Christerson, havre-
respektive kornförädlare på Svalöf Weibull.

Tonårskillar går inte att locka
med grönsaker och fibrer. Får de
bestämma maten själva blir det
friterat, hamburgare, pizza och
godis.
t Studier visar att killar är mer drabbade
av övervikt och fetma än tjejer. Hur ton-
årstjejer förhåller sig till mat har det gjorts
en mängd undersökningar av. Killar mat-
vanor är det få som har undersökt. 

– Vi visste ingenting om deras inställ-
ning och intresse för mat, konstaterade
Linnea Löfberg-Konradsson och Jenny
Hörnfeldt och valde därför att intervjua
15-åriga killar för sin C-uppsats på Insti-
tutionen för Hushållsvetenskap i Göte-
borg. Uppsatsen fick titeln ”Hur går
snacket? Tonårskillars funderingar kring
mat”.

Det visade sig att killarna inte alls är
intresserade av matens näringsinnehåll,
och det gäller  oavsett om de tränar myck-
et eller om de ägnar sin fritid åt datorn.
Det viktigaste för dem är att maten går
snabbt att tillaga. 

Om föräldrarna och ekonomin tillät
skulle de äta betydligt mer ”skräpmat”,
det vill säga mat som innehåller mycket
fett, inga fibrer och inga grönsaker.

Killarna pratade sällan mat med
varandra. Matpratet bestod möjligen av
kommentarer kring skolmaten.

De flesta åt middag med familjen varje
kväll. Men om de skulle fixa något själva,
eller valde bort skollunchen föll valet som
regel på ”skräpmat”. De åt dessutom
överraskande mycket godis, enligt Linnea
Löfberg-Konradsson. Ibland roade sig
killarna med att tävla om vem som kunde
äta flest hamburgare.

Kunskapen saknas inte
Det som ändå överraskade Linnea och
Jenny var att kunskapen om vad som är
näringsrik mat inte saknas hos killarna.
Men de har inget dåligt samvete över att de
stoppar i sig ”skräpmat” och godis. Unga
tjejer däremot brottas ständigt med dåligt
samvete för att de äter fel eller för mycket.

– Om inte killarna ändrar sina matva-
nor kommer de tveklöst att få konsekven-
ser i form av sämre hälsa om några år,
fastslår Linnea och Jenny. Vad ska man då
göra?

– Ännu mer information och hemkun-
skap. Föräldrarna är förstås oerhört vik-
tiga, de påverkar mycket, säger Linneá
Löfberg-Konradsson. Hon tycker att det
vore intressant att även undersöka något
äldre killars relation till mat.

TONÅRSKILLAR:

Viktigast att
maten är snabb

Det är lunchtid, fredag och kalops i skolan. Snabbmatstället är fullt med tonåringar som valt bort skolmaten.
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Är USA redo?
Fullkorn är i fokus som aldrig förr
i USA. I årets nya riktlinjer för
mat rekommenderas alla ameri-
kaner över två års ålder att äta
minst tre portioner fullkorn per
dag. 

t Det är i grova drag hälften av de spann-
målsprodukter som rekommenderas, och
det är första gången fullkorn behandlas
för sig och inte tillsammans med siktad
spannmål.

Syftet är att förbättra amerikanernas
hälsa genom att öka kunskapen om full-
kornsprodukternas roll i en hälsosam
kost. Skulle konsumenter och livsmedels-
tillverkare ta till sig budskapet fullt ut,
kommer det också att få följder för
spannmålsodlarna. Idag är bara omkring
en tiondel av de spannmålsprodukter
amerikanerna äter fullkorn.

Smak och snabbhet avgörande
Historiska fakta visar att konsumenterna
är beredda att ändra sina matvanor på
grund av hälsoinformation. Det hände till
exempel med mejeriprodukter efter larm
om mättat fett på 1970-talet. Men enbart
larm räcker inte; konsumenterna bedö-
mer smak, bekvämlighet, tillgänglighet,
pris och hälsofördelar innan de verkligen
ändrar sitt beteende. 

För de flesta konsumenter är smaken
en avgörande faktor; produkter som inte
smakar gott köper man bara en gång, hur
hälsosamma de än är. En del fullkorns-
produkter tar längre tid att laga till eller är
svåra att hitta i vanliga butiker – genast
blir det minus på  bekvämlighetskontot.
Men idag går utvecklingen mot allt fler

lättillgängliga produkter, anpassade till
dagens krav på snabb och bekväm mat.

Vad är fullkorn?
Ett område där man behöver jobba mer
gäller kunskapen och informationen om
fullkorn.  

Det finns idag i usa ingen allmänt
accepterad definition av ”fullkorn” och
förpackningstexterna kan vara svåra att
förstå. Inte ens färgen på brödet är en
säker indikator eftersom mörk färg kan
komma av flera olika ingredienser.

Ett annat problem är att många konsu-
menter tror att de redan äter tillräckligt
med fullkorn, trots att undersökningar
visar att så inte är fallet. Många har heller
inget begrepp om hur mycket ”en por-
tion” är.

Trots detta räknar man i usa med att
konsumtionsmönstren så småningom ska
ändras och konsumtionen av fullkorn
öka.

Livsmedelsproducenterna är redan på
hugget. Många lanserar egna märkningar
av fullkornsinnehållet. General Mills har
till exempel tagit fram tre olika märken
som anger om en viss fullkornsprodukt är
en ”exellent” eller ”god” fullkornskälla
eller bara ”tillverkad med” fullkorn.

Nya spannmålssorter 
Det går år mindre spannmål för att pro-
ducera fullkornsprodukter än siktade
produkter. Till en viss mängd fullkorns-
mjöl av vete går det åt 25 procent mindre
vete än till samma mängd siktat kärnvete-
mjöl.  

Vilken effekt det verkligen får för
spannmålsodlarna om det skulle bli ett
skifte till mera fullkorn i kosten är ännu
alldeles för tidigt att sia om, en rad fakto-

rer spelar in. Men experter inom såväl
nutrition som jordbrukspolitik följer med
intresse läget, för att se hur fullkorns-
användningen utvecklas. Skulle efterfrå-
gan på vete minska spekulerar man i att
efterfrågan på andra spannmål kan öka.
Kanske skulle det så kallade ”vita vetet”
bli populärare. Vitt vete ger mer fiberrika
produkter än traditionellt vete. Kanske
skulle också efterfrågan öka på råg- och
havre- och kornmjöl, eftersom dessa
består av huvudsakligen fullkorn.
Kanske skulle odlingen öka av
mindre vanliga spannmål som
kasha och bulgur.

Hur det kommer att bli
hänger i hög grad på hur
konsumenterna kom-
mer att reagera på de
nya riktlinjerna för
maten.

Byta till fullkorn
A V  M A U D  L I N D B L Å   

I Sverige finns sedan ett par år tillbaka möj-
lighet att ha följande hälsopåstående på
fullkornsprodukter:

”En hälsosam livsstil och en väl sam-
mansatt kost rik på fullkornsprodukter
minskar risken för hjärtinfarkt (alt. minskar
risken för hjärtsjukdom).  Produkten X är
rik på fullkorn ( alt. innehåller fullkorn).”

För att få använda påståendet måste följan-
de krav vara uppfyllda:

t Minst 50 procent av torrvikten måste
vara fullkorn.

t Nyckelhålskriteringarna ska vara uppfyllda
t Produkten ska bidra till en näringsrik

kost.

Intresset för fullkorn är stort bland svenska
konsumenter och många nya produkter
inom både bröd, pasta och mjöl dyker nu
upp på marknaden i fullkornstrendens
spår.

VAD ÄR EN PORTION?
Enligt de nya amerikanska riktlinjerna 
(Dietary Guidelines 2005)  bör minst tre 
portioner dagligen av spannmålsproduker
vara fullkorn. Total behöver man äta 5–10
portioner, mängden beror på kaloiribehovet.
en portion =

1 skiva bröd eller cirka 1/2 dl  kokt, ris, pasta 
eller till exempel cous-cous
eller cirka 1 1/2 dl frukostflingor. 
Mindre av täta rostade flingor 
– mer av osockrade puffade korn.

FULLKORNSTREND I SVERIGE
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t Ett nytt forskningsprogram med nam-
net Funcfood har startat. När det är fullt
utbyggt kommer tolv doktorander att
samverka i sex projekt. 

– Ett speciellt intresse riktas mot
utveckling av livsmedelskoncept som kan
minska riskfaktorer för diabetes, hjärt-
kärlsjukdom och tarmsjukdom, säger
professor Inger Björck som ansvarar för
verksamheten vid enheten.

Doktoranderna samverkar med flera
av regionens livsmedelsföretag. Bland
annat ingår Probi, Svenska Lantmännen,
Cerealia, Svalöf Weibull AB, Cereal Base
Ceba AB och Findus. 

– Responsen från olika industripart-
ners har varit god. Det handlar inte alltid
om rena pengar utan snarare om resurser
som produkter eller eget arbete. Natur-
ligtvis är målet att på basis av den kun-
skap vi har få fram produkter, tveklöst är
det så. Doktoranderna ska försöka få
fram intressanta prototyper så att livs-
medlet innebär en optimering för vår
metabolism.

Havre bra råvara
Två av de sex projekten riktas mot spann-
mål. Ett av dem kallas ”Nyttiga havre-
produkter”. 

Man vet att havre sänker blodfetter och
kolesterol tack vare sina vattenlösliga
fibrer, så kallade beta-glukaner. Men man
vet inte säkert varför. Likaså finns bara
begränsad kunskap om vilken roll mole-
kylernas struktur spelar. Experiment har
visat att havrens kolesterolsänkande
effekt kan förstärkas – men också försvin-
na – i livsmedelsprocessen.

– I projektet kopplas livsmedelsteknik
och medicinsk kompetens till varandra.
Doktoranden vid den tekniska fakulteten

ska studera betaglukanernas karaktär i
olika havrefraktioner. Den kemiska
strukturen, molekylstorlek, greningsgrad
i strukturerna – allt ska undersökas för att
optimera den fysiologiska effekten. Först
när detta är gjort är det också möjligt att
kvalitetssäkra hälsomervärdet. Genom
att länka de kemiska egenskaperna till
beta-glukanernas fysiologiska effekter
ges underlag för kvalitetskontroll, säger
Inger Björck.

Fullkorn mot diabetes
I ytterligare ett projekt studeras effekter
av olika fullkornsprodukter på riskfakto-
rer för åldersdiabetes.  Epidemiologiska
studier talar för att fullkornscerealier för-
hindrar utveckling av såväl åldersdiabe-
tes som hjärt-kärlsjukdom. Mekanismen
är inte känd, men troligen är flera fakto-
rer hos livsmedlen inblandade utöver
kostfibrerna. 

Även andra egenskaper kan bidra, till
exempel produkternas glykemiska index
– GI. Produkter med lågt GI gör att blod-
sockerhalten i kroppen under längre tid
hålls på jämn nivå.  

– Vi tror det finns en finess i att kombi-
nera fullkorn och lågt GI, att det finns
överlappande egenskaper som kan tas till-
vara. Traditionellt har man inte jobbat så.
Vi ska kartlägga mekanismen bakom de
gynnsamma effekter som finns rapporte-
rade vad gäller livsmedel med fullkorn och
lågt GI. På så sätt får vi bättre kunskap om
hur vi kan ta tillvara och förstärka hälso-
mervärden hos fullkornsprodukter. 

Även i detta projekt samarbetar dokto-
rander från medicinsk och teknisk fakul-
tet. Flera modellprodukter kommer att tas
fram och serveras vid måltider. Effekterna
ska studeras såväl på människor som djur. 

FUNCTIONAL FOODS
Begreppet functional food skapades i
Japan för drygt 20 år sedan. På svenska
kan det översättas med mervärdesmat,
mat som har vetenskapligt dokumentera-
de hälsomervärden. 

Den som vill marknadsföra att en viss
produkt har specifika egenskaper som är
bra för hälsan, måste först få sina veten-
skapliga studier granskade av experter
utsedda av Swedish Nutrition Founda

tion. Om undersökningarna godkänns,
får produkten använda PFP-märket, där
PFP står för Produktspecifika Fysiologska
Påståenden. 

Dessa är idag godkända i Sverige:

becel proactiv mjölkdryck – sänker
kolesterol i blodet

becel proactiv matfett – sänker
kolesterol i blodet

julia/hjärtans lust margarinost –
bidrar till att sänka kolesterolet då mjölk-
fett bytts mot rapsolja

proviva fruktdryck och shot-

minskar gasbildning

primaliv – yoghurt med müsli jämnar ut
blodsockernivån

Flera produkter ligger för granskning.

för ny nyttig mat

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

Medicin&teknik 
Vid Functional Food Science Cen-
ter i Lund arbetar livsmedelstek-
niker, medicinare och marknads-
ekonomer sida vid sida för att ta
fram ny kunskap och skapa mat
med mervärde för kroppen.
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POSTTIDNING B

Avsändare: lantmännen

Idétidskriften C
Box 301 92   S-104 25 Stockholm

begränsad eftersändning

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen 
med den nya adressen på baksidan. (ej adressidan).

Årets kockar lagar pasta i C

LINGUINE MED TOMAT, SAFFRAN OCH PARMESAN

det här behövs till 4 pers

4 port linguine (ca 250 g), 
gärna  fullkorn
1/2 pkt saffran
3 vitlöksklyftor
1 röd mild spansk chilipeppar
8 st skalade minimorötter
1 zucchini
12 st cocktailtomater på kvist
1 msk olivolja
2 dl tomatjuice på flaska
1 msk timjanblad
1/2 dl oreganoblad
1/2 dl basilikablad
salt, peppar

garnering

1 dl färskriven parmesan (gärna
Parmigiano reggiano)
olivolja (gärna fruttato intenso)

gör så här

Stöt saffranet. Skala och finhacka
vitlöken. Dela, kärna ur och fin-
strimla pepparfrukten. Skala och
strimla morötterna. Ansa och
strimla zucchinin. Skär tomater-
na i tunna skivor. Koka pastan
enligt anvisning på förpackning-
en men minska koktiden med 1-2
min så att den blir al dente, prov-
smaka först. Låt den rinna av i ett
durkslag. Fräs saffran, vitlök och
pepparfrukt i olivoljan 1–2 min.
Tillsätt morötter och fräs ca 1
min. Tillsätt zucchinin och fräs
ytterligare 1 min. Häll på tomat-
juice och koka ihop såsen 1-2
min. Vänd ner tomatskivorna
och örterna. Smaka av med salt
och peppar. Garnera med osten
och ringla över lite olivolja. 

t Pasta är så fantastiskt gott i all sin
enkelhet, säger Stefan Eriksson lyriskt. I
årets SM visade Stefan Eriksson, som job-
bar i sin egen cateringfirma Jerrhag &
Eriksson Gastronomi, prov på mästerlig
kokkonst som gav honom titeln Årets
kock 2005.

– Här har jag speciellt för tidskriften C
gjort en variant med linguine med massor
av goda härligt doftande örter, mogna
tomater och exotisk saffran, berättar den
lycklige vinnaren. 

– Jag gillar när pasta är riktigt al dente,
vilket innebär något kortare koktid än
anvisningen på förpackningen, säger Ste-
fan. Jag tycker också om när sås, örter
och grönsaker ligger ”kort” runt pastan,
fortsätter han kärleksfullt.

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

Stefan Eriksson. 
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